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Ligue (franfE) betyder egentligt et” Fordrag, hvor⸗ 
ved flere forene fig til et. fælles Maal. Iſar betegner 
man med dette Ord en vig Forbindelſe, fom det cathols 
ſte Partie ved det franſte Hof indgik under Anførfel af 
Hertug Henrik af Guife 1576 til de Reformeertes Un— 
dertrykkelſe, hvilke Kong Henrik 3die i en Fred af ſam⸗ 
me Aar havde tilſtaaet mange Friheder, ſelv Adgang til 
viffe Embeder, Forbundet, ſom ſelv kaldte ſig det hels 
lige og underſtottedes af det ſpanſke og pavelige Hof, vorte 
til en ſaadan Magt, at det arbeidede pan at give Riget 
en democratiſt Regjering, og at den fvage Konge blev e€ 
Offer for ſamme. Han maatte forlade Paris og føge 
Beſkyttelſe hos Henrik af Navarra, - ſom ſtod i Spidſen 
for det hugonottiſte Partie. Men ogſaa her vidſte hans 
Modſtandere at finde ham, og han blev myrdet i Leiren 
uden for Paris af Dominikanermunken Jacob Clement. 
Den Forbindelfe, Pave Julius 2den bragte iftand mod 
Frankerig mellem Keiſer Maximilian, Kong Ferdinand 
af Spanien og flere Magter, kaldes ogfaa den hellige Lis 
gue, forbi Paven ſtod i Spidfen for ſamme; en fenere 
Forbindelſe mellem Clemens 7de, Franferig og nogle 
italienffe Fyrſter fik ſamme Navn; faavelfom den, de cas 
tholſte Stænder 1610 indgik i Wuͤrzburg for at modar⸗ 
beide den af de proteftantiffe Fyrſter fore forhen ſluttede 
Union. ri 
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Ligurien (Liguria), det gamle Navn. paa det 
Genueſiſke, kaldtes ſaaledes af Landets gamle Indbyg— 
gere Ligurerne. Roemerne underkaſtede fig Landet, og . 
efter det romerſte Riges Fald, fik Ligurien eller Genua 
forfjellige Herrer og gjorde fig endeligt frie. (See Art. 
Genua). 

Rille (paa Tydſt Ryſſel) fordum Hovedſtaden i det 
franffe Flandern og i alle franffe Nederlande, ved den 
feilbare Flod Dyle, der flyder igjennem Staden, er for, 

velbygget, med fortræffelige Omgivelſer, har s5000. Ind⸗ 
” Byggere og er een af de vigtigfte Fæftninger i hele Curos 

pa. - Sfær er Citadeket , hvorpaa Vauban har viift 
fin hele Duelighed, et Meſterſtykke i Befeſtningskun⸗ 
ſten. Der findes de ”betydeligfte Fabrifer og Mar 
nufacturer af alle Slags og ifær en Mængde Oliepreſſe⸗ 
vier, hvortil flere hundrede Oliemoller findes i og oms 
kring Lille. Indbyggernes Handel med Blomſter, ifær 
med Tulipaner er af Vigtighed. Den drives. næften dis 
geſaa ſterkt fom i Harlem, ſaa at felv Hollendere faae 
Zwibler derfra. I Aaret 1708 erobrede Prinds Eugen 
Staden efter en haordnakket og blodig Beleiring, dog blev 
den tilbagegivet Franferig i Freden til Utrecht 1713 
Oſterrigerne bombarderede den 1793, men uden Virkning. 
Under Bonaparte var Lille Hovedſtad iet Arrondiſſement 
i Norddep. og Sædet for den commanderende General af 
16de Divifion. 

[| , 

Lima (Cuidad de los Reyes), Hovedſtaden é 

Kongeriget Peru i Sydamerika ved Floden af ſamme 
Navn, og i en ſmuk, frugtbar, to Mile bred Dal, mel⸗ 
lem Cordilleras og Sgen, blev plyndret 1535 af Frants 
Pizarro. For Jordſtjelvet den 2808 Oct 1746 var den 
meget for, faſt, folferig, og Middelpunktet for Handes 
len med det hele ſpanſte Amerika, hvorfor Staden ends 
nu har mange rige Indbyggere, omtrent 52,600, hvor» 
fil endnu komme 10000, der beboe Stadens Diſtrikt 
paa 5 Leguas. Staden er een af de ſpanſte Myntſtæeder 
i Amerika, er Sædet for Vicekongen af Peru , de høie 
Landscollegier, en Erfebifp og et Univerſitet. Havnen 
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er forſynet med fo fafte Caſteller og ligger 7 Mile derfra 
men ev neſten gandfEe forſtyrret af den før nævnte Jord⸗ 
ryſtelſe. Dog driveg endnu derfra en meget ſterk Hans 
def baade paa det nordlige og fydlige Amerika med Guld 
og Sølv, famt andre Landets egne ſaavelſom europeiſte 
Produkter. En Deel af Staden ligger endnu i Ruiner, 
dog ffaaer det høiere liggende Caſtel. 

Lindau, en fordum frie Rigsſtad i Schwaben paa tre 
Her i Bodenſoen, af hvilfe den ftøvrfte hænger ſammen med 
det fafte Land ved en 290 Skridt lang Træbroe. Til den 
mindfte Øe, hvorpaa fun findes Viinbjerge, Haver og 
Fiſkerhuſe, føre fo Porte med Faldbroer. Denne Belig— 
genhed i Bodenſoen har ſtaffet Stader Navn af ſchwabiſt 
Venedig. Indbyggernes Antal var "1804 over 5000, 
fom boede i 760 Huſe, men 18307 fun 27001554 Hus 
fe. Deere for det mefte lutherſte, faa catholſte. Star 
dens Handel, ifær til Italien, er betydelig, Hoved—⸗ 
produkterne ere Viin og Frugter, ſom hyppigt udføres. 
J Karet 1902 blev Sfaden tilligemed det derværende 
meget betydelige adelige Frokenſtift, hvis Abbediſſe 
"havde fyrftelig Værdighed, tildeelt Fyrſten af Bretzen⸗ 
heim (om Skadeslssheldelſe, men af denne 1803 afs 
traadt til Øfterrig og derpaa 1304 ophøjet til et Fyr⸗ 
ſtendom, der 1306 blev overladt: Bayern og lagt til Il⸗ 
lerkredſen; nu horer den til Ovredonaukredſen. 

Lindorm er eet af de opdigtede Uhyrer, "der fpiller 
en ligeſaa mærfværdig Rolle i de gamle Ridderhiſtorier, 
fom Dragen, Fugl Grip og andre flige Veſener. Linds 
ormen beſkrives ſom et Slags Drage eller og ſom en 
ſtor, fireføddet, vinget Slange. Den tappre Ridder 
St. Georg ſtal have nedlagt en Lindorm. 

Lindfeglas (Glaslindſer) ere runde, enten fun 
paa det ene eller paa begge Sider ophsiede eller huult 
flebne Glas. Er et fandant Glas ophoiet paa begge 
Sider faldes det et Convexglas, men er det fun ops 

hoiet paa den ene Side og fladt paa den Bet kaldes det 
! 2 
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Planconvexglas; men er det fladt paa den ene Side 
og ophøjet paa den anden kaldes det Meniſtus (Maas 
ne). Et paa begge Sider huult fleber Glas kaldes Cons 
cavglas, men er det huult paa den ene Side og fladt 
paa den anden heder det et Planconcavglas, er det en⸗ 
deligt ophøiet paa den ene Side og huult paa den anden, 
dog ſaaledes af den ophsiede Sides Diameter er ftørre 
end, den hule Sides, kaldes det Concavconvexglas. 
Ved alle Lindſeglas kaldes den lige Linie, tom gaaer 
igjennem Middelpunktet og ftaaer lodret paa den krum— 
mede eller jevne Flade, Lindſens Axel. Træffer den paa 
det nøiefte i Midten faa er Glaſſet, ſom man med et 
Kunſtudtryk figer, rigtigt concentreret. Ved Brugen 
af Lindſeglas i Kikkerter har man i den nyere Tid giort 
Opdagelſer, hvorom man før intet anede. Selv Mekro— 
ſkoperne, der aldeles beroe paa Lindſeglaſſets Virkning, 
have foranlediget de vigtigſte Opdagelſer i Naturriget. 
Nytten af Brillerne, der ogſaa kunne regnes til Lindſe— 

glaſſene, er almindelig bekſendt. Sammes Virkninger, 
ſom ifær beroer paa Lysſtraalernes Brakning, Adſpre— 

delſe og Gjenforening, var for længe ſiden bekſendt af 
Erfaring, men ſämmes Theorie er førft en Opfindelfe 
af nyere Tider, 

Linguet (Simon Nicolas-Henri) Advokat, født 
den 14 Juli 1736 i Rheims, ſtuderede i Paris paa Cols 
legium Beauvais og tildrog fig der ved fine ualmindelige 
Talenter Hertugen af Zweibrückens Opmarkſomhed, 
hvilken tog ham med ſig til ſine Stater. Herpaa begav 
han fig ſom Adjutant ved det mathematiffe Ingenieur— 
væfen i Tjenefte hos Prindfen af Beauvau, da denne 
afvreifte for af commandere i Krigen mod Portugal. . 
Han benyttede fit Ophold i Spanien til at lære ſpanſt, 
og overfærte en ſtor Deel fpanffe Theaterſtykker paa 
Franſk. Derpaa vendte han i en Alder af 26 Aar til- 
bage til Frankerig og erholdt fnart der, ſom practife 
Juriſt, ved fin Characteers Driftighed, ved fin Nys 
hedsſyge, ved overvejende lærde Kundſkaber og ifær ved 
fin fevende Veltalenhed, et glimrende Rygte", men og 
su ſtor Mengde Fiender. Ved hans Forſvar blev Her⸗ 

— 



Les 5 

tugen EM Aiguillon udreven af Stetfærdighedens Hænder , 
og fort derpaa traadde denne ind i Miniſteriet. Efter⸗ 
at Linguet ved flere glimrende Forſvar havde forøget fine 
Modſtanderes Had, men ifær fine Collegers Misundelſe, 
beſluttede 24 af difje, ei i eet Mar at træde frem i Retten 
med ham, ja Parlamentet udftedede endog en Beſlut— 
ning, hvorved al offentlig Praxis blev ham forbuden. 
Mu ſkrev Linguet en politi Journal, der forøgede faas 
vel hans Beundreres ſom hans: Misunderes Antal og 
tilfidft blev aldeles forbuden. Da han endog maatte 
frygte for fin Frihed, , begav han fig. til Schweiz, derfra 
over Holland til England, og derpaa til Bruͤſſel. Da 
Greven af Vergennes her havde. givet ham Tilladelſe 
igjen af vende tilbage til Paris, blev Linguet paa for—⸗ 
nyet Klage den 27de Sept, 1779 fat i Baftillen, hvori 
han maatte blive over fo Mar. Efterat være fat i 
Frihed igjen i Mai 1782 gjovde han en anden Reife. til 
England, hvorfra han igjen gif til Bruͤſſel og udgav her 
fin Gourhal: politiſche Annalen, hvori han ſmigrede 
Keiſer Joſeph den 2den, fom lod ham komme til. Wien, 
og gjorde ham en Foræring af 1000 Ducater. Ikke 
deſtomindre erklerede han fig i den fnart paafulgte Res , 
volution i Nederlandene imod Keiſeren, maatte forfør 
de Nederlandene o vendte 1791 tilbage til Paris, hvor 
han for den conſtituerende Forſamling forfvarede de Sor⸗ 
tes Sag mod de Hvides Tyrannie paa St. Domingo. 
Under Skrakperioden blev han ſlabt for Revolutionstri⸗ 
bunalet og der den 27de Juni 1794 domt til Døde, 
fordi han, fon det heed, i fine Skrifter havde priiſt 
Defpoterne i Wien og London. Han døde med- meget 
Mod og megen Hengivenhed. Blandt hans Varker ere 
de mærfværdig fre følgende: Histoire des révolutions 
de empire romain, 1766, 2 Vol, 12, hvori han 
retferdiggjor Fyrſternes Tyrannie og Folkenes Slaves 
rie og ſoger at fætre benget det bedfte Lys; Mémoires 
sur lå Bastille, Londres 1783, fom ev det udførligfte, 
men maaſkee og det meeſt partiffe Bærf imod Baftillen, 
hvori Linguet ligeſaa meget forbander Deſpotismen, ſom 
han iforrige VærÉ priſte ſamme; og endelig hans alerede 
forhen omtale Annales politiques, ſom begvnder 
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1777, flere Gange bleve afbrudte og igjen fortſatte. 
Diſſe Annaler, ſom ere revne i en levende, henrivende 
Stiil, med ubegrændfet Uſtaanſomhed og ei uden et 
viſt Skatpolit, og derfor domme om alt, HAGE i re 
Tid er overordentligt (fort Publikum. 

Linie kaldes af Mathematiferne en Udſtrækning i 
Længden uden Bredde; den er enten lige eller krum. I 
Geographien og af Søfarende kaldes og Wavator Linien. 
Ved Decimallængdemaalet er Linien 55de Deel UK en 
Tomme, z37afen Fod, og =Z-3 af en Rode, J In— 
genieurfunften falder man den opkaſtede Grav og Bryſt⸗ 
værnet, hvorved Skandſerne hænge ſammen, - Linien. 
% Krigskunſten kaldes desuden en Rakke i Slagorden 
ftagende Soldater en Linie (deraf Linietropper). 

Linieſtibe (ſtore Krigsſtibe) falder man ſaadanne 
ſtore Skibe, der føre et viſt Antal Kanoner, Munition 
Tropper og deels bruges i Sgøflag, deels til at bedekke 
Coffarbies og Transport⸗Skibe. De kaldes Linieſkibe, 
fordi de kunne fægfe med i Linien. Forſkjellen i deres 
Storrelſe, der beſtemmes efter Tons (20 Centner) , 
foraarſager og en forffjellig Vang imellem dem. J 
England gives fer forføjellige Slags Krigsſtibe: 1) 
fra 1920 til 1700 Tons (oa: de, ſom funne føre 
en Ladning af 38,400 til 34050 Centner) med 
850 til 750 Mand og I ro til 90 Kanoner; 2) fra 
1625 til 1557 Toné, med 750 til 660 Mand sg 90 
til g0 Kanoner; 3) fra 1400 til 1119 Toné mød 600 

' til 410 Mand og 80 til 60 Kanoner. Kun diſſe tre 
Slagt ere egentligt Linieſfibe. De øvrige tre Slags, 
hvoraf det fidfte indeholder 430 til 300 Tons med 150 
eller 100 Mand og 20 til 16 Kanoner, kaldes Fregatter 
og Corvetter. Skibenes nu brugelige Bedekning med 
Kobber beſkytter dem mod Soorme og Raadnen, og bes 
virker tillige, at de lettere kunne giennemſktjere Bolger⸗ 
ne og ſeile hurtigere. Skibe over 80 Kanoner ere for 

koſtbare og ubegvemme, hvorfor de forholdsmæsfigt gi 
ere fan nyttige. 
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Linné (Carl) var født 1707 i Roehult Smaa⸗ 
, Tand, og af fin Fader, der var Landsbyevræft, efter. et 

Løfte, han havde gjort, beſtemt til ben geiſtlige Stand. 
Da denne, ſaavidt hans Stilling tillod, var en lidenſt abe⸗ 
lig Botaniker, faa havde Sønnen fra fin tidligfte Ung⸗ 
dom Leilighed til ar øve fig i Plantekundſtab og fandt." 
Smag i ſamme. J fir 1ode Aar blev han fendt. til 
Sfolen i Werid, hvor dog de gamie pedantiffe Sormer 
den Tids Skoleunderviisning vare ham faa modbydelis 
ge, at han ofre forſomte denne hele Dage for at følge. fin 
Vndlingstilbøielighed og opſoge Planter i Skovene. 
Herved kom ban til at ſtage tilbage for mange" af fine: 
Meddifciple i Skolekundſtaber, fornemmeligt i de lærde 
Sprog. I de ſenere Mar maatte Linné haardt bøde for 
denne Forfømmelfe af Skolekundſtaberne. Mødt. til 
beſtandigt at ſtrive Latin, fErev han det dog flet, gav ders 
ved Anledning til mangen Spot og ffadede ſelv Tydeligz 
heden af fine fortrinligſte Skrifter ved urigtig valgte Ud⸗ 
tryk Man har endnu Breve af ham i Haandſkrift, 
hvori han udbryder: „det Latin Jeg Friver, duer vel et. 
meget; men Jeg vil heller have fre Ørefigen af Priſcian 
end eet af Naturen. Dog fan man ei andet end bes 
tragte Linné med Agtelſe for den ægte SÉarpfindighed i 
hans Videnſkab. — Hans Lærere, ſom trættedes af 
hans tilſyneladende Dovenffab'og Uduelighed, erflærede. 
den nedbøiede Fader, at der i det Høiefte kunne blive en 
HQaandværfer af hang Søn, ſom var aldeles uden Flid 
og fun ſtikket til at ſamle Urter og Sommerfugle. — Fas, 
deren, der havde Tillid til Lærernes Udſagn, fatte virke— 
lig Sønnen, (hvis Berømmelfe fiden lød over hele Sov . 
den), i Lære hos en Skomager. Endnu tids nof reddede. 
en fortræffelig Mand Fadrenelandet dets Stolthed, Vis 
denffaberne deres Prydelſe og Naturbiftorien dens Ska⸗ 
ber. Lægen Rothmann (hans Navn bør opbevares for 
Eft erverdenen) var ei af ſamme Mening fom den unge 
"Linnés Lærere, Denne havde bemerket hos ham ufæds 
vanlige Talenter, en faft Hukommelſe, træffende Vid, 
den meeft levende Indbildningskraft, den klareſte For: 
ftand, den fjeldnefte Skarpſind og den meeſt ufortrødne 
Flid. Han gif felv til Forældrene, foreftillede Fadezren, 
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at hans Søns Lærere ei kunde bedømme denne, og Moe 
deren raadede haii til at Bolde fit Løfte oglopoffre fin Son 
til Gud, ved at tillade ham at blive en Naturens Præft. 
Forældrene fulgte den kloge Leges Raad, og fuld af Glæs 
de forlod nu. Linné fin Læremefter og hans Varkſted. 
Tourneforts Snftitutisner, ſom Rothmann ſkaffede 
ham, våre nu det forſte virkelig brugbare Værk over 
Plantelaæren, fom faldt Linné i Hænderne, i hans inde 
fErænfede Stilling. Endnu i to Aar blev Linné i Wexioͤ, 
benyttede der Bibliothefet og fin Velynder Rothmanns 
Raad, og førberedede fig ved det meeſt vedholdende 
Studium til fin ſtore Lobebane. Imidlertid nærmede 
han fig fit 2ode Aar. Nu maarte han begynde at lægge 
fig efter et egentligt Brodſtudium, da, Botaniken et 
ſyntes at love ham nogen Udfigt til Befordring. Han 
valgte Medicinen, hvortil han følte fig faa meget duelis 
gere fom hans betydelige Kundſkaber i Botaniken maatte 
lette ham fammeg Studium. Dette Studiums Kofts 
barhed havde funnet afſktrekke ham, men ved Univers 
fitetet i Lund var en Profeffor Humaͤrus, ſom var bes 
flægtet med ham og havde lovet at tage fig af ham. 
Men, da denne Humårug ved Linnés Ankomſt netop 
var død, fandt han i en Fremmed, hvad hans Geflægtes 
de neppe funde været ham. Denne Fremmede var Bos 
tanikeren Kilian Stobæus, fom i Ordets egentlige Fors 
ftand blev hans Velgjører. Uagtet han felv fun havde 
ſtrevet ubetydelige Smaating, havde det dog været bils 
ligt, at Linné ved en Plantebenævnelfe havde. hædret 
hans Minde og hans Fortjenefte af fig Men førfe 
Thunberg brugte Benævnelfen Stobaea om en Plantes 
flægt, fom har hjemme paa Cap. Stobæué gjorde fig des⸗ 
uden fortjent af Linné derved, ”at han engang reddede 
ham Livet, da han paa en botanif Vandring var 
ſtukken af den ſaakaldte Helvedfurie. -Denne Orm, der 
har hjemme i Sverrig og Guinea, er lang og fynd ſom 
en Traad og æder fig uformerkt ind i Kjødet, trænger 
ftedfe dybere ind, og foraarſager ved at vikle fig om Ner⸗ 
verne ei alene de heftigfte Smerter og Lamhed, men 
tilfidft endog Brand. Ofte hænger endnu en Ende af 
denne Orm uden for Huden, naar Ormen alerede i det 
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Indre har frembragt de meeft ødelæggende Virkninger. 
Træffer man nu i denne Ende uden at vife ten ſtorſte 
Forſigtighed, gaaer den i Stykker og Faren fan ei læns 
ger undgaages. "Kun en langſom Afvifling paa en Rulle 

efter timelange Mellemrum, er det bedſte Middel til at 
forebygge de farlige Følger, - Daa denne Maade reddede 
ogſaa Stobæus fin Yngling Livet. Da Srobæus dog 
langtfra et var formuende maatte Linné endnu ſtedſe 
fjempe mod Trang. Længe funde dog denne ængftelige 
Tilſtand ei vare: hans fremftiffende Talent. maatte bes 
mærfes, og den liberale Celfius var beſtemt til at blive 
ham det i Upſala, ſom Stobæus havde været ham i 
Lund, Ved et Beføg i den botaniſte Have fandt Celſius 
Wnglingen og maatte beundre hans overordentlige Kunds 
ffader. Han erfyndigede fig om hans Omftændigheder, og 
neppe havde den ærværdige Prælat erfaret dem, før han ile⸗ 

—e med at befrie ham af hans bjelpeløfe Tilſtand. Celſius 
avbeidede dengang paa'fit Værf om de bibelffe Planter > 
han behsvede en Medhjelper, og hans Valg funde et 
falde paa nogen værdigere end Linné, - Her var det, at 
Linné 1731, i fit 24de Aar, blev bragt paa den Idee, 
om man ei, ved Kjøndelenes erkjendte Vigtighed, funs 
de antage deres faa tydelige Forhold til hverardre ſom 
Princip i en nye Lærebygning i Botaniken, hvilken ved 
fin Eenhed, ved fine Forbindelfers Conſequens og ved 
Narmelſen til Idealet af et naturligt Syſtem, maatte 
have Fortrinnet for alle øvrige Syſtemer. Denne Tan⸗ 
fe havde alerede Burkhard yttret i fit 1702 trykte Brev 
til Leibnitz; men han ſynes ei felv at have meent det als 
vorligt. Thi ifamme Skrift driver han beſtemt paa, 
at Familiernes Inddelingsgrunde og Slagtscharactererne 
maae tages af de gamle og af ethvert Kjendemarke. 
Nodvendigheden af begge Kjondelenes Sammenvirkning 
havde alerede længe før Vaillant, Grew, Geoffroy, 
Morland, Lopan og Menzel godtgſort. Linné nedſtrev 
ſine Tanfer i en Afhandling, ſom han meddeelte Of. 
Rudbeck. Denne beundrede Nyheden og Skarpfindighe⸗ 
den i de Tanker, ſom indeholdtes deri. En Folge deraf 
var, at Rudbek overdrog ham i fit Sted at demonſtrere 
Planterne i den botaniffe Have, Rudbeck havde alere⸗ 



fS ASE Sin 

de 40 Aar i Forveien gjort en botaniſk Reiſe til Lapland 
hvoraf Refultaterne endnu mere vakte den offentlige 
Videbegjerlighed: en nye Reiſe blev bragt i Forſlag, og 
Celſius foreflog den unge Linné hertil, Denne holdt en . 
Sum af 60 Rålr., ſom der literaire Selſkab havde fÉudt 
ſammen, for tilfræffelig til ar gjøre en Reife paa 800 
Mile. Han tiltraadde denne Reiſe gandfe alene i 
April 1732; en Læderfapfel til Papiir og Penne ſamt 
en Vadſek med: Lintøi og Klæder var alt hvad han tog 
med til Heſt. I6 Maaneder fuldførte han denne fars 
lige og hoiſt befværlige Reiſe, hvis Frugter for Videns 
fEaberne vare af ſtor Verd og rigelig belønnede alle hang 
Anſtrengelſer. Ssfæt havde Botaniken den ſtorſte For—⸗ 
deel deraf. JAaret 1735 fod Linné trykke en fuldſton⸗ 
dig. Flora for Lapland, hvilken er bleven et udodeligt 
Monſter for alle lignende Arbeider. Man veed ei, om 
man meeſt ffal beundre Noiagtigheden og Rigtigheden i 
Beſkrivelſerne, eller den lærde Critik i Synonymerne 
elfer Rigdommen paa nye Opdagelſer. Paa denne Reis 
fe fandt han og ofte den ſmukke Plante, ſom Gronovius 
med fuldfommen Ret gav Navnet Linné. Den havde 
vel alerede ſiden Bauchins Tid været bekjſendt, men man 
havde overfeet dens, Kſendemerke og ſnart faldt Ben 
Campanula, ſnart Cummularia. J denne lapland⸗ 
ſke Flora ordnede Linné Planterne førft efter Støvtraas 
denes Antal og Forhold til hverandre og til Piſtillen. 
Endnu havde han. ei erholdt nogen akademiſt Værdighed, 
der havde funnet berettige ham til de Forelæsninger, han 
holde; tillige manglede han Midler til at lade fig give 
en faadan. Hans overordentlige Bifald vakte en Pros 
feffors SMigundelfe, og paa dennes Klage blev det Linné 
forbudet at holde flere Forelæsninger. — $ fin Fortvivlels 
fe herover, vilde han haandgribelig hevne fig paa hiin 
Profeſſor og fulde derfor relegeres. Dog udvirfede 
hans Venner, at han hverken blev heftet eller nogen Uns 
derføgelfe blev foretagen, men det blev ved - Forbuddet 
mod hans Forelæsninger. Han var alerede 26 Aar 
gammel og vidfte endnu ikke, om han nogenſinde kunne 
komme til at gavne fit Fedreneland ved fine Talenter. 
Syv Ynalinge traadde nu ſammen og befluttede at holde - 
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ham nogenlunde Æadesløs for hiint Forbud: han maat⸗ 
fe foretage fig en mineralogiſt og oryktognoſſt Reiſe med 
dem til Lapland. Efter fin Tilbagekomſt holde han Fos 
relægninger i Falun for de derværende Elever over Mines 
ralogie og Bjergværfsvæjen; tillige forlovede han fig der 
med den duelige Læge Moraͤus's Fatter, for hvem ban | 
fattede en heftig Kjerlighed, og med hvem han og fiden 
giftede fig. For af opoffre fig til et beſtemt Srodſtudi— 
um veifte han nu pag Moraͤus's Raad til Holland; ber 
vilde ban danne fig til praftiæ Læge under Boerhave, 
Gronovius og Garman, og dervaa vende tilbage til fin 
Brud beflædet med en akademiſt Værdighed. | Dette 
Forfæt udførte han og virkeligt, ſtjondt kun ubdruſtet 
med ringe Hjeſpemidler. J April 1735 forlod han Fa⸗ 
lun, tog i Harderwyk Sen hoieſte Værdighed t Lægevidene 
ſtaben og begav ſig derpaastil Leyden, hvor Boerhave og 
Gronovius, forbauſede over hans udbredte og dybe 
Kundſkaber, fluttede et aßsie Venſkab med ham. Her 
fremtraadde han forſt med fir virkelig genigle Verk: Na— 
turſyſtem i Tadeller, i ſtor Folioformat. Dette Vark 
indeholder alerede Grundvolden til hans hele Syſtem. 
Ved mange Arter, fom han et felv kunde underføge, 
fulgte han blindt Tournefort, men. maatte ved fenere 
noiagtig Prøvelfe ofte fage fin Dom tilbage. Kjonſy— 
ſtemets hele Idee blev i diſſe Tabeller foredraget med en 
Udforlighed, der gav hans giender tilſtrokkelig Leilighed 
til at drille og forner me ham. Burman i Amſterdam, 
fom dengang var ifærd med at ordne og beſtrive Paul 
Hermanns efterladte Skatte, tog Linné ſom Medhjel⸗ 
per i dette vigtige Arbeid til ſig i ſtt Huus, hvor fan til— 
bragte 6 Maaneder og benyttede fig i denne Tid ivrigen 
af Burmans Samlinger og Bibliothek. Nu foreſloge 
Boerhave og Burman den rige Forſtander (Bewindheb⸗ 
ber) for det oſtindiſte Seiſtab, der behøvede ſaavel en 
Huuslege, ſom en Opſynsmand over fin prægtige Have i 
Hartecamp ved Harlem, Linné til denne Poſt. Han 
blev anfagen og fif 1000 Gylden og frit Ophold. J 

ny Foraaret 1736 begav han fig til Hartecamp, hvor fan 
tilbragte halvandet Aar under den behageligſte Befffef⸗ 

tigelſe. J denne Tid udgav han i Holland forſt 1735 
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fit Systema naturæ i det allerftørfte Folioformat, hvor 
man paa et enefte Ark overſeer alle Arter, der høre til eet 
Naturrige. Her er hans hele Kjønfyftem udviflet, fun 
hiſt og her noget flibrigt foredraget. Ogfaa i dette VeærÉ 
har han hiſt og her igjen forladt ſig paa Tournefort , 
Plumier, Burmann ng Gronovius. Paa dette Vært 
fulgte 1736 Fundamenta botanica, i Duodez, til 

hyvilket udødelige Verk han fiden gav Commentaren i fin 
Philosophia botanica. Samme ar udfom hans 
Bibliotheca botanica, og derpaa 1737 det foftelige 
BVærf Hortus Cliffortianus, i Folio med 37 Kobber— 

» tavlet, ſom foreftillede de af den berømte Ehret malede 
ſjeldne Planter i Hartecamps Have. En mindre, men mes 
ſterlig Beſkrivelſe over den blomſtrende og frugtberende 
Piſang, (Musa Cliffortiana 1736,) var alerede gaaet 
i Forveien. Herpaa udgav han fine. Genera planta- 
rum, hvori 935 Arter ere beſtemte efter alle deres Kjen⸗ 
demerker. Uagtet den klare Confequens og Eenhed i 
Dette Verk, bleve dog endnu ſtedſe mange Characterer i 
famme tvivlfomme. Linné forſomte ogfaaifor meget 
den ſidſte Claſſe af Cryptogamiſterne, Hvorfor han og 
blev overbeviift om mange Feiltagelfer» Under Navnet 
Critica botanica udgav hanen fortræffelig Commen⸗ 
tar over flere! Aphorismer i Fundamenta botanica. 

Endelic udfom 1738 hans Clasles plantarum, en 
fortræffelig Sammenſtilling af alle hidtil befjendte Sys 
ſtemer. Under fir Opholdi Hartecamp havde Linné ogs 
faa Leilighed til at beføge England, hvor han dog blev. . 
meget foldt modtagen af den berømte Sloane, deri 50 
Aar vant til Rays Methode, ei var tilbsielig til at ans 
tage nogen Lærdom af en ung Udfænder. Ved fin Tilbas 
gekomſt til Holland, fandt Linné Adrian von Royen faa 
opbragt mod Boerhave, at han ei vilde lade mindfte 
Spoer tilbage af dennes Indrefninger ved den botaniſke 
Have i Leyden, ſom Boerhave havde aftraadt ham. 
Han havde derfor beflutret ; enten: felv at fFabe ſig et 
Syſtem eller holde fig til Linnés. I denne Stemning traf 
Linné ham, og Royen, der var fig fin Mangel paa Kunde” 
ſkaber bevidft, føgte at drage Linné paa fit Partie. Linz 
né tenkte vel før billigt til at hjelpe ham i at tilfredsſtille 

1 
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hans Hevn mød Boerhave; men hans aldrig hvilende 
Skabekraft fandt her Tiifredsftillelfe og fattes i Virffoms 
hed: han udarbeidede nemlig et Syftem for Royen, ſom, 
uagtet det manglede faavel Eenhed i Principet fom Cons 
ſequens, døg blev antaget af Mænd ſom Gmelin og' noge 
le andre. Det er et Slags naturligt Syſtem, hvis. Hos 
vednorm er Antallet af Sædlapperne« Dette Syſtem 
udgav nu Royen 1740 i Prodromus floræ Leidensis. 
Cfterat nu Linné havde tilbragt næften tre Aar i Holland 
tiltog Lænafelen efter hans Sædreneland og efter hans 
Elſkede ftedfe mere. Han førlod derfor Holland i Mai 
1738, gif førft til Paris, for der at lære at fjende Jus⸗ 
ſieu, Guettard og andre berømte Botaniker, og ankom 
derpaa til Stockholm i Sept. Men her befymrede Jus 
gen fig om ham. Han blev nødttil at befEjeftige fig med 
Udøvelfen-af Lægefunften for at erhverve Midler til fin 
Underholdning. - $ Begyndelſen var felv dette forbun⸗ 
den med Vanſkeligheder; men, da endelig hang heldige 
Behandling af Bryſtſygdom blev befjendt ved Hoffet, 
faa lod Dronning Ulrica Eleonora fig foreffrive noget af 
ham, og nu ſtrommede paa engang de fornemſte og riges 
fre Syge til ham. Herpaa blev han Læge ved Ydmiralis 
tetet og fongelig Botanikus og hans Lykke var gjort. 
Efterat det paa Rigsdagen 1741 var befluttet åt lade 
Sverrig gjennemreiſe i naturhiſtoriſt Henſigt med mere 
Opmarkſomhed end forhen, blev. Linné valgt til Anfører 
for Reiſeſelſkabet. Beſtrivelſen af denne Reiſe udgav 
han 1745. Uagtet ſin lykkelige Stilling i Stockholm, 
længtes han dog efter en Plads, hvor han udelukkende 
funde opoffre fig fir Videnſktab; denne fandt fan, da 
han i Aaret 1742 blev udnævnt til Profeffor i Botanik 
i Upſala. Forhen havde Haller i Goͤttingen, med hvem 
Fan førft havde været i Striid, men fiden levede tet vens 

, fEabeligt Forhold med fjelden JWEdelmodighed- tilbudet 
ham fin egen Plads, men Brevet anfom for ſildigt,  efs 
terat Linné alerede havde beftemt fig for Upſala. Hans 
fornemſte Omforg gif nu ud paa Indretningen og Fors 
bedringen af den boraniffe Have, hvoraf ban 1748 uds 
gav en BefErivelfe under Navn af Hortus upsaliensis, 
Fra denne Tid levede Linné eensformigt, men hæderlige 

* 
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og nyttigt, bereifte 1746 Veſtgothland og 1749 Skaa⸗ 
ne, hvilfe Reiſer han beÆrev i egne Verker. Hans 
Flora Suecica udfom 1745 og den anden Udgave 
1755. Derpaa fulgte fnart hans Fauna Suecica, 
Oplaget af hang tidligere Skrifter uberegnet forfattede 
han i Upſala næften.200 afademiffe Skrifter, ualmin— 
delig mange Afhandlinger i det ſtockholmſte Akademies, 
det upſalſte Selſtabs, det petersburgſte Akademies og 
det londonſke Societets Skrifter, en" Beſkrivelſe over 
Kongens, Dronningens og Grev Teſſins Naturaliecabi⸗ 
net, men fornemmelig Udarbeidelſen og Fuldendelſen 
af fit Hovedverk: Facies plantarum , Philosophia 
botanica og Materia medica. I de ſenere Aar af fit 

Liv unddrog han fig mere og mere de akademiſte Forret— 
ninger; ja han føgte endog; 1772 om fin Dimiſſion. 
Denne blev ham affladet i de meeft ærefulde Udtryk, og 
Kongen forærede ham endog et Gods, med Tilladelfe at 
opholde fig der, faa ofte det behagede ham. , $ Aaret 
1774 blev han truffen afde førfte Anfald af Slagflod; 
dette vendte efter to Aar tilbage og efterled en førgelig 
Aands: og Legems⸗Svaghed her, fom efter lange Lidelſer 

den J10de Jan. 1778 endtes med Døden. Hans Lege— 
me var ſtort og ſterkt og i hans Anſtigtstrek udtrykte fig 

lige til hans fildige Alder den mee tvangløfe Munters 
hed og den hierteligſte Godmodighed. Hans Mund og 
hans Pine tiltalte Enhver med en uimodftaaelig Vens 
lighed Maaſkee der i Videnſkabernes Hiſtorie fores 

fommer faa Mænd,” fom med faa overordentlig” Skarp⸗ 

find forbandt faa megen Klarhed og Orden i Begreberne 
og faa megen træffende Vid. É 

Linz, Hovedftaden i Nedreoſterrig ved Donau, 
hvor Traunfloden falder i famme, med en 400 Skridt 
lang Steenbroe over ſamme, er temmelig befæftet, vels 
bebygget og af middelmaadig Storrelſe. Indbyggernes 
Antal foruden de militære beløber fig til 16000 i 1000 
Hufe. Det herværende Uldentsimanufactur, det ftørfte 
i alle oſterrigſte Stater nærer et betydelige Antal Mena 
neffer i Staden og den omliggende Egn. Her forfærdis 
ges og godt Krudt. De evrige Fabrifer ere ogſaa af 
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Vigtighed faavelfom Handelen, fornemmelig Spedi—⸗ 
tionshandelen. Det der 1784 oprettebe Biſpedomme 
ſtaaer under Erkebiſpen i Wien, og det derværende Lyce⸗ 
um, fom Keiſer Leopold Iſte oprettede 1674, Gar, lig em 
Hoiſtole, den Ret, af meddele Magiſterium og Bacca⸗ 
laureat i det philoſophiſte Facultet, ee det dog al⸗ 
drig gjør Brug. 

Liuipariſte Øer, Diſſe Ser ligge i Middelhavet 
og tilhøre Sicilien, De ti fortrinligfe hede: Lipari, 
den betydeligſte, Volcano, Salini, Panaria, Baziluz⸗ 
zo, Lisca bianca, Datoli, Stromboli, Alicuda og Fes 

licuda. De ovrige eve uübetydelige. Alle diſſe Her fys 
nes at være fremkomne ved en underjordiſt Sd. Lipa—⸗ 

ri har en lille flet bygget Stad af famme Navn med et 
Biſpedomme, to Havne, et Caftel paa et Bjerg og 
14000 Sndh. i Staden og paa Lander: Af den fortraf⸗ 
felige Malvafier Viin, fom hev voxer, forſendes aarlig 
2000 Smaafade (Barili). Campo bianco, et høit cos 
niſt Bjerg Paa Lipari, beftaaer af mange Lag af hbvidags 
tig Bimſteen, ſom udsjøv en betudelig Handelskilde, 
fordi nøgen al Bimſteen, der forekommer i Handelen | 
udføres herfra. J Lipari er og Handelen: med Syds 
frugter, fornemmelig Vindruer og Figen meget betyde— 
lig. Volcano og Stromboli have ildſprudende Bjerge; 
ifær udfafter Stromboli hele Karet igjennem Ild og 
gloende” Stene, hvis Glands om Naͤtten fees i ſtor 
Fraſtand. 

Lippe (Fyrſtendommet) erholdt fir Navn ſandſyn⸗ 
ligt af Floden Lippe, hvorved Staden af famme Navn 
blev bygget i ber: 12te Aarhundred. Det nuværende 
Fyrſtehuſes Forfædre, om de end ei nedſtammede fra de 
romerſte Mantier eller fra den ſaxiſte Wittekind, "hørte 
dog alerede i det I2te og 13de Aarhundred til Primates 
Westphalorum, der ſom Dynaſter eller ædle Server ar⸗ 

veligt eiede anfeelige Lande, Bernhard, von ber Lippe 
beſad 4129 Staden Lemgo. Siden udvidedes Familis 
ens Befiddelfet, men Simon 6te deelte Landene mellem 
finetre Sønner, af hvilfe Simon 7de ftiftede Linien 

J 
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Detmold, Ofto Linien Grade og Philip Linien Buͤcke⸗ 
burg. v Fyrftendømmet Lippe⸗Detmold, hvorpaa Brauns 
ſchweig har Erfpectance, indeholder nær ved 23 Av. 
Mile og 70,540 Indb. Det deles i 10 Amter, hvori 
findes 5 Stæder, 4 Flæffer og 152 Landsbyer. Lippe 
(Lippſtadt) den regelmæsfigt byggede Hovedſtad ved Lips 
pe, tilhørte fordum for det Halve Greverne af Mark. 
Denne Deel tilfalde det djurbrandenburgffe Huus med 
den juͤlichſke Arv. Indbyggernes Antal beløb fig 1787." 
til 3660 i 440 Huſe. "Staden har en ikke ubetydelig 
Handels Fyrſte af Lippe Detmold er nu Paul Alexan⸗ 
der Leopold, født den 6te Oct. 1796. Han tiltraadde 
Rhinforbundet 18de Apr. 1307 og efter Leipziger Sla⸗ 
get. Forbundet mod Napoleon. Linien Bäckeburg 
Schauenburg⸗ Lippe) fiftedes af Grev Philip 1613. 
Den forøgedes fidenømed Schauenburg. Af dens Fyrfter 
er Frederik Wilhelm Ernſt berømt for den nye Organiſa⸗ 
tion af det pertugififfe Militær. - Han døde uden mands 
lig Afkom 1777 den 1ode Sept. Nu regjerer Georg 
Wilhelm, født den 2ode Dec. 1784. Han tiltragdde 

Rhinforbundet den 18 April 1807 med Antagelfe af 
den fyrftelige Værdighed og ophævede den 10de Febr. 

. 1810 Livegenffabet i fine Lande. . Denne Fyrſtes Beſid⸗ 
delſer udgjøre 10 Qvadratmile med 24000 Indb. i fire 
Amter. Hoved⸗ og Reſidensſtaden Buͤckeburg ligger ved 

Floden Aue. 

Lippert (Philip Daniel), født 1702 i Meiffen, var 
Profeſſer i Antiquiteterne ved det churfyrſtelige Akade⸗ 
mie i Dresden, hvor han døde 1784. Han har ifær 
udmærÉet fig ved fin Opfindelfe, ar forfærdige varige AF 
tryk af Gemmerne. Markeligt ev hans Dactyliothek 
eller Samling af udffaarne antike Stene, af de fornem⸗ 
ſte Mufeer i Europa i 2000 Aftryk, 2 QOvartbind, 
Leipzig 1764, tilligemed et Supplement, beſtaaende af 
1949 Aftryk, ſammeſteds 1776. 

Lips (Johan Henrik), Maler, — Kobber⸗ 
ſtikker og Kobberætferi Zuͤrich, blev født 1758 i Klo⸗ 
then i Narheden af Zuͤrich, og var i Begyn delfen beſtemt 
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til Landsbyebarbeer, ſom hans Fader var og derpaa til 
Landmand. Wen, da han forraadede et aabent Hoved, 
gav den derværende Præft ham nogen Underviisning i det 

latinſte Sprog, i Hiſtorie og Mythologie. Imidlertid 
udviklede hans Tilbsielighed til Tegnen fig ſaaledes, 
at man havde i Sinde at ſatte ham til den berømte Kob—⸗ 
berſtikker Schellenberg, men denne forlangte 200 Gyl⸗ 
den i Lærepenge, en Sum, hans Forældre umuliat troes 
de af funne bringe tilveie. Nu fEulde Lips virkelig være 

Barbeer, da Lavater, ſom havde faaet Beviſer paa 
Drengens Anlæg og derfor erflærede, af han engang i Tis 

den, vilde blive een af de ſtorſte Kobberſtikkere, gjorde fig 
Umage for hans Underviisning. Allerede i de førfte Aar 
leverede Lips Plader, der havde flor Fortjeneſte. Hanus 
Forføg i Oliemalen faldt ef mindre heldige ud. faa at 
Kiendere havde vanſkeligt ved at afgjøre om Lips var 
meeſt Fabt for Maleriet eller Kobberſtikkerkunſten . Las 
vater betjente fig af den unge Kunftner ved Udgaven af 
hans phyſiognomiſte Fragmenter. Da dette Arbeid var 
endt gif Livs til Rom, for der fuldfomment at uddanne 
fig. Efter fin Tilbagekomſt blev han falder til Weimar 
fom Profeffor ved Tegneakademiet, opgav dog efter fore 

Tids Forisb igjen denne Poſt og vendte tilbage. til ſit 
Fædreneland. Hans talrige Varker i Kobberſtikkerkun— 
ften ere udbredte i hele Europa og beviſe, at han er een 
af de ſtorſte Kunſtnere i dette Fag, ſom det nyere Euro⸗ 
pa har at opvife. 

: ; 

LCipſius (Juſtus), een af de lardeſte Critiker, ſom 
have lever idet 16de Aarhundred, blev føde den 18de 
Oct. 1547 i Iſch, en Landsbye ei langt fra Bruͤſſel. J 
fit 9gde Aar forfattede han alerede Digte, i fit 12te Taler 
og ifit 19de et befjende Verk: Variæ lectiones. Efterat 
Cardinal Granvella havde taget ham med tilRom fom fin 
Sekreteer, holdt han offentlige Forelæsninger over Hiſtorie 
og de fFjønneBVidenffaber paa Univerſiteterne i Jena, Ley⸗ 
den og Loͤwen. Hans Collegier erholdt en faadan Berom⸗ 
melfe, at Erkeherug Albrecht og hans Gemalinde, In⸗ 
fantinden af Spanien, beſogte ſamme med fit hele Hof. 
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Forgjeves ſegte Henrik 4de, Paul ste og Staden Vene⸗ 
dig at drage ham ideres Tjeneſte ved de meeſt glimrende 
Tilbud. Scaliger, Caſaubonius og Lipſtus gjaldt dens 
gang for Triumvirerhe i Videnſkabernes Republik. 
Man finder hos Lipſius en forunderlig Blanding af dybt⸗ 
forffende Lerdom og den trivielleſte Snak: han troede at 
have naget Tacitus Stiil, men det var blot dennes Mors 
hed og Haardhed. J hans Histoire de Notre-Dame 

de Hall, hvis Indhold vilde ſatte os hen i den craſſeſte 
Uvidenheds Tider, naar vi et vidſte, at det var fErevet i 
et oplyſt Aarhundrede, fremfætter han, uden al eritiſt 
Draftelfede latterlige Fabler og de urimeligſte Sagn. 
S Fortalen til dette Vark tildeler han fig felv den meeſt 
overdrevne Berommelſe. J hang Traité de Politi- 
que paaftaaer han, at alle de, der bekjende fig filenfrem= | 
med Religion, bør udryddes med Ild og Sværd, for af 
hellere et Lem fan gaae til Grunde end hele Legemet. 
Han arbeidede paa af gjenoprette Stoikernes Lære, faa: 
vel hvad Phyſiken ſom Moralen angik, og hans Beſtra⸗— 
belſer heri vidne om den meeſt udbredte Lerdom. Hans 
forffjekige Værfer ere udfomne 1637 i Antwerpen i 4 
Foliobind og 1675 i Wefel i 4 Octavbind, og denne 
fidfte Udgave ev den fuldftændigfte. De fortrinligſte 
Skrifter deraf ere følgende: En Commentar over Tacis 
fus, Bergamo, 1602,$, hvilfen man gjør meget af, 
omendſkjondt man ved dette Verk, ſom ved alle øvrige 
beſkyldte Lipfins for de meeſt uforſkammede Plagiater ; 

"en Tractat om Beſtandighed, der anſees for hans bedfte 
Vark og derfor og af den lærde Boghandler Raphelen 
fremfor alle Forfatterens øvrige Wærfer bevaredes fra 
Forglemmelſe; de alerede forhen nævnte Variæ lectio- 
nes, der, ffjøndt et Ungdoms Vark, ere ſtrevne bedre end 
alle hang ovrige Skrifter ꝛc. Lipſius døde i Loͤwen den 
23de Marts 1606. 

Pire(Lirarukica eller pagana) maa ei ſammenlig⸗ 
nes med de Gamles Lyra. Den har en langagtig Cass 
fe, ſom paa den ene Side ligner Bunden i en Fiolin. 
Imellem Siderne findes et Slags Claviatur, ſom bes 
ſtaaer af 10 til 12 Tangenter, hvorved de fo Strengt 
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der ligge inden i Caffen forfortes og danne en- Toneom⸗ 
fang af 10 til 12 diatoniffe Grader. Strengene intos 
nereg ved er med Colophonium beftrøget Hiul, ſom drets 
es med den høire Haand ved Hielp af et Greb, medens 
Fingrene paa venffre Haand berøre Tangenterne. 

Liſcov (Chriſtian Ludvig) hvis Fødfelsaar og 
tidligere Hiſtorie fun er ufuldkomment bekjendt, blev 
ſandſynligviis født i Begyndelſen af det 18de Aarhune 
dred. J Naret 1730 levede han nogen Tid ſom Cand. 
juris i Låbec, hvor han fom-i Strid meden vis Magi 
fter Sievers og herved bragtes vaa de førfte Forføg i pers 
ſonlig Satire, til hvis Gienſtand han valgte Sievers. 
Fra Luͤbeck gif Lifcov ſom PrivatfeÉreteer hos Gehei— 
meraad v. Blome til det Holſteenſte. Fra denne Tid 
til han optraade i Dresder, hvor han-i Kammerraad 
v. Heinecken fandt en ſtor Beſtytter, mangle igjen alle 
Efterretninger om fam. Hans ſatiriſke Lune, der: ales 
vrede havde fordrevet ham fra Luͤbeck, ſtadede ham og i 
Dresden, ”fom han ligeledes maatte forlade paa den ens 
gele Miniſters Forlangende, over hvem han havde tils 
ladt fig Spot. Ogſaa fra denne Tid mangle næften 
gandſte Efterretninger om hans Liv; fun veed man at 
han døde den 3ote Oct. 1760 i Eilenburg i Sachſen og 
fom man paaftaaer, i Fengſel. Uſtridig hører Lifcov 
til fin Tids meeſt aandrige Skribentere, ligeſom han 
og indtager en fortrinlig Rang blande de tydſte Satiris 
fere, af hvilfe maaffee Yngen har overgaaet ham i J⸗ 
ronie: ban er Tydſternes Swift. Hans Sfrivemaade 
er fuld af Kraft og mandig Styrke, derhos høift correct, 
og hang Vid er ſterkt og træffende. — Hans SÉrifrer 
ere ſamlede af ham felv og føre Titel: Sammlung fas 
tyriſcher und ernſthafter Schriften (Samling, af ſatiriſte 
og alvorlige Skrifter) Frankfurt og Leipzig (Hamburg) 
1739, ſtor 8. Efterat deune Udgave var uͤdſolgt forau—⸗ 
ſtaltede Muͤchler en anden i 3Octavbind (Berlin 1806.) 
Perſonerne mod hvilke Liſcovs Satirer ere rettede, 
ere, foruden den ovennævnte Magiſter Sievers, den i 
Halle dengang levende Profeſſor Philippi, derneſt Mans 
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zel, Rodigaſt og Hillige, Hvilke tre han angreb ſom 
i Forbigaaende. Blandt alle Lifcovs SÉrifter er maa— 

»fEce hans Satire: Die Vortrefflichkeit und Nothwen⸗ 
digkeit elender Scribenten gruͤndlich erwieſen (usle 
Skribenteres Fortreffelighed og Nodvendighed grundigt 
beviiſt), fom ei har nogen egentlig. perſonlig Henſyn, 
den bedſte og den fom har bidvaget til at holde hans 
Navn i ærefulde Minde: den erholdt i fin Tid det 
meeſt almindelige Bifald. Anledningen til hans Sas 
firer mod Sawers og Philippi berettes i Joͤrdens 
Lexicon over tnydffe Digtere og Proſaiſter under Ars 
tiklen Liſcov. 

Liſſabon (port. Lisboa), Hovedſtaden i Portu— 
gal og Kongens Reſidens indtil 1807, da Hoffet begav 
ſig til Braſilien, ligger i Provindſen Eſtremadura 
ved Floden Tajo og har én amphitheatralſt Beliggen— 
hed paa Hoie. Den er aldeles aaben, meeſt ſmal, 
een Miil lang, har en god Havn med "et" dobbelt 
Indlsb, der beſtyttes af adfEillige Taarne og Slots 
te. De ſtorſte Skibe kunne fomme til Staden. Den 
herværende Patriarch ved Patriarchaikirken er ftedfe 
pavelig Legatus a latere og har Rang foran alle 

Erxkebiſkopper og Biffopper i Portugal og Indien. 
Han flæder fig fom Maven og hans 24 Domherrer ſom 
Cardinaler. Den ifte Bov. 1755 blev Staden ode⸗ 
lagt ved et frygteligt Jordſtielr, hvori ;15—20000' 
SMenneFer miftede Liver, og fiden ved en Sldebrand. 
Af 24,000 Huſe gif 5 gandffe til Grunde og de 
øvrige bleve mere eller mindre beſtadigede. J Aaret 
1778 laa endnu 3 af Staden i Gruus; men 1789 
var den aldeles fat i Stand. Gaderne. eve, formedelfé 
de biergige Egne ujevne, overalt brolagte, men ofte 
meget flet, for. det meſte krumme og fmudfige, dog: 
have de et Trottoir for Fodgiengere. Dominicanernes 
Kirke, et Meſterſtykke i Bygningskunſten, ſom har 
koſtet 45 Mill. Franker, er opbygt af den fidfte Dron⸗ 
ning. Den ſaakaldte Skat, ſom ligeledes den ſidſte 
Dronning begyndte at bygge og ſom endnu eter fuldført, 
ſtal have koſtet lige faa mange Crufader fom der. vilde . 
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funde rummes i der, Den anfeeligfte Plads i Nyſtaden 
er placa do Gommercio (Handelspladfen). Kor ner— 
værende Tid, da Staden er udvidet imod Veften, an- 
flaaer man Huſenes Antal til 38,000, og Indbyg⸗ 
gernes til 350000, af hvilfe de Menneffer, der ere avs 
[ede i Africa, i Oſt- og Veftindien af Portugifer -og 
de der boende Indbyggere tilligemed forte Slaver uds 
giore Fjerdeparten. Liſſabon er Sædet for de fors 
nemſte Rigscollegier; et 1720 ftiftet Akademie for den 
portugiſiſte Hiftorie og et 1766 oprettet Collegium, 
der er beſtemt til Underviisning for 1700 adelige Pens 

»fionairer. Paa den nye Plads ſtager fiden 6 Juni 1775 
Kong Joſeph iſtes Metalbilledftøtte til Heſt. Stadens 
Handel er meget vigtig fornemmelig med Braſiliens og 
Oſtindiens Frembringelſer, hvoraf ber er Hovedmars 
feder, Tolden er faa betydelig at den udgjør den ſtorſte 
Deet af de kongelige Indtægter i Europa. Vandlednin—⸗ 
gen, der byggedes af Kong Johan den ste og gaaer fra Als 
cantara til Liffabon, er et fortræffeligt Verk, hvis Hoved⸗ 
bue, fom er af gothiſt Arbeide, og under hvilfer et Linies 
ſtib fan paſſere for fulde Seil, er een af de prægtigfte i 
Europa. Dette Vark modſtod Jordſkjelvets Magt. 
Stadens nuværende Navn fommer af det gamle Olisip- 
po der ved Forandringer af Gother og Araber er blevet 
til Liſſabon eller Lisboa. Alfons Iſte tog Staden fra 
Maurerne (1147), og Johan 1fte gjorde den til'fin mene 
dens. 

Litanie (græeſk) betyder en Bøn, en Bonne formu⸗ 
lar. J det Ste og 7de Aarhundred bleve og religisſe 
Proceſſioner, formedelſt den derved brugelige Bon falde 
te Litanier. Proteſtanterne falde fun den hoitidelige 
Bøn ; der paa Boddage vleier deels at fremſiges, 
deels af ſynges, og ſom begynder og ender med 
Kyrie Eleiſon, Litanie, hvilket Navn Hernhuterne 
bruge om den Bedetime, der gaaer foran ——— Son⸗ 
dag Formiddag. 

Lit de justice (Retfærdigheds Seng) var fordum 
Den hoitidelige Handling i Frankerig, naar Kongen viſte 
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fig i Parlamentet for der offentlig at præfidere under en 
med gyldne Lilier beſat Thronhimmel. Dette Øedte for 
det mefte t Parlamentets ffore ammer i Paris, Æjøndt 
Kongen kunde ſammenkalde den ogfaa paa et andet Sted 
f. Er. i den ſtore Salt Verfailleg. — Denne Forfamling 
maatte alle Prindſer af Blodet, Pairerne og de fornemſte 
Krone, Stats; og Hof-⸗Embedsmend bivaañe, og Kongen 
gav fra Thronhimmelen (fom i tet gamle franfe Sprog 
blev faldt lit, fordi den virkelig beftod af en Underpude, 
en Pude bag Ryggen og fo under Albuerne) den Befaling 
at ben Forordning, ſom Parlamentet ei havde villet inds 
regiftrere (altſaa ei antage), fulde indtegnes.  Parlas 
mentet maatte da adlyde, men pleiede fiden af proteſtere 
mod denne Voldshandling. 

Literatur, Ved Literatur forſtager man den ſamt⸗ 
ligs Omfang af de menneſkelige Kundffaber, for ſaavidt 
de meddeles og forvlantes ved Skrift (Sproget). For 
ſaavidt diſſe Kundſtaber ere adffildte efter deres Gjenſtan—⸗ 
de og fyftematifE ordnede, kaldes de Videnſtaber i vidt» 
loftigere Forſtand, og forfaavidt de kunne erhverves ved 
Læreforedrag eller SÉrifter og Boger, Lærdom. Man 
Bruger derfor tit Udtrykket Literatur eensbetydende 
med Videnſkaber, f. Er. Literaturens Hiftorie, ſnart 
med Lærdom og, for faavidt denne fornemmelig. oſes af 
Bøger, med Bogvæfen. En Literatus er derfor cenébes 
tydende med en Lerd, en Literator kaldes derimod den, fom 
befEjeftiger fig med Kundffab om Bogvaſenet eller har er⸗ 
hvervet fig en betydelig Summa af flig Kundſkab. Lite- 
rairhiftorie ev Boghiſtorie. Literaturhiſtorikerne ere 
hidtil endnu ei blevne vet enige om Literaturens Hiſtorie 
ſtal være blot Literairhiſtorie ellev Videnſkabernes Hiſto— 
rie. Saa meget er imidlertid viſt, at Videnſtabernes 
Hiſtorie har gandſkte andre Henſigter at opnaae end den 
blotte Literairhiſtorie, ſom dog ei maa forverles med 
Bibliographie, Bogkundſtab. QWidenffabernes Hiftorie 
ſtal et blot [levere Forraad af literariſte Markvardighe— 
der for Hukommelſen og Nysgjerrigheden, men den 
ſtal antænde et Lys. for Manden, der ſtal lyſe for 
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den ved enhver videnſtabelig Beſtrebelſe; den ſtal 
udgiore et Slags almindelig Reiſebeſtrivelſe i hvert 
Diſtrikt af Literaturens vidtloftige Rige og i ſamme 
optegnes alle Opdagelſer eller mislykkede Forſog og Vilds 
farelſer, fortelig den fEal befordre Kundſkaben om den 
menneſkelige Aands hemmelige Vandringer paa Veien 
til Sandhed ſom til Bildfarelſe, anksre de forſtjelli— 
ge AindringerøSåndheden maa Fjæmpe fig igjennem 
etc. Ifolge heraf maa Literaturens Hiftorie være Frems 
ftillingen af det Hsieſte, fom de meeſt udmerkede Mans 
der have frembragt, og Narmelſen til ſamme ꝛc.; (See 
Ortloff aͤb. die, Geſch. der Wiſſ. und Kuͤnſte, Cob— 
lens, 1807. Om Literaturens Hiſtorieſkrivere ſee Art. 
Hiſtorie). Hertil er Kundfab om Bøger og færde 
blotte Hjælpemidler. Man fan ſtjelne imellem en als 
mindelig Literatur for alle Nationer og Tider (faavelfom 
og ſammes Hiftorie) og en ſardeles for enkelte Folfes 
flag og Tidsrum, gammel, nye, graſt, romerſt, italis 
enfE og tyde Literatur. J ſidſte Tilfælde forſtager man 
hyppigt blot derved, hvad enhver Nation har udrettet til 
hiint Maal ved SÉrifter i fit Moderſprog. Saale— 

bes kunde det treffe ſig at en Nation kunde have mange 
Søger og trykte Skrifter, men ingen egentlig Literatur: 
Ligefom man færter Videnffab imod Kunſt, faaledes fils 
les og Literaturhiſtorie mod Kunſthiſtorie; dog: drager 
man fædvanlig, den Deel af Kunſten, hvis Værter med⸗ 
deles ved Skrift Poeſien, med ind under Literaturhiſtori— 
en og faler om en ffign Literatur i Modfætning af de 
firenge Videnſkaber. Foruden Poeſien regnede . man 
og fordum de ſejonne Kunſters Theorie overhovedet dere 
hen under Titel aͤf ſtionne Viden aber (helles Lettres), 
hvorom man og hav brugt Navnet Belletriſtik og Faldt 
ſammes Dyrkere Belletriſter. Sandheden er af Poe—⸗ 
fien hører til Kunſten, men dens Theorie til Videnſta— 
berne. Men fFal Poeſien anfees for Fiøn Literatur faa 
ev den det ei alene, men ril en Nations ſtjonne Litera—⸗ 
tur bhører den hele Kreds af. Humanitetsſtudierne, 
alle Værfer i Poeſte, Philoſophie, Hiſtorie og Vel— 
talenhed, men kun for ſaavidt diſſe have Fordring paa 
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ſtisn Fremftiling og ere ſtrevne + Moderſproget. 
Saaledes funde vel endog Værker over Æſthetiken ſom de 
af Delbruͤck, Goͤthe, Schiller, Engels Mimik, 
SchlegelsForelesninger o. A. høre herhid, men ei den hele 
Hob af æfthertiffe Lærebøger. At denne Begrebsbe—⸗ 
ſtemmelſe eier vilkaarlig, fan man alerede flutte ders 
af, at alle Nationer: valgte de Skribentere, hvilke de 
udmærfede ſom claffiffe af denne Kreds. (Man tas 
ger claſſiſt Literatur ogfaa i en anden Betydning 
ſee Art Claſſiſt) Deri havde man viſt nok ikke ls 
ret, hvis literariſt Dannelſe ei ſtal være et Ord us 
den Betydning. thi fun den giver Humanitet d: ægte 
ffiøn Menneſkelighed, Sædelighed i Sindelaug, Reene 
hed og Omhed i Følelfen, da derimod Omgangen og 
Livet fun giver beſtemte Manerer og udvortes Ans 
ſtand. 

CLiteraturtidender. Naſten et heelt Aarhun—⸗ 
dred havde man ſorget for den hurtigere Udbredelſe 
af Begivenhederne i den. politiſte Verden ved Opfins 
delfen af periodiffe SÉrifter før man tænfte paa at 
opbevare de mangfoldige literaire Frembringelfer ved 
Lignende Indretninger. Imidlertid vare begge Ind— 
retninger, fEjøndt lige i deres almindelige Tendens 
forſkjellige med Henſyn til deres videre Udførelfe. 
Medens hiin Tids politife Dagbøger ei vare og ei 
fulde være mere en jevn Fortælling og Beretning om 
de enkelte Begivenheder uden at tage nøgen Henſyn til 
diſſes indre Sammenhæng eller rimelige Følger, faa 
underføgte derimod de liferaire alerede fra deres førs 
fie Oprindelſe de forfEjellige. videnſkabelige Frembrin— 
gelfers Forhold, om ei til det hoieſte Ideal faa dog 
for det mefte til Datidens literaire Culturs Grad 
og Characteer og beſtemte derefter deres frørre. eller 
mindre Verd. Saaledes maatte de, hvor tidt og 
indffrænfede Nationalfordomme eller endnu lavere 

individuelle Henſigter og Lidenſkaber her dreve dereg 
tsilelsſe Spil, blive een af de kraftigſte Drivefjedre 
for den hele dannede Verdens Literatur; de bleve For⸗ 
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bindelſesmiddelet mellem de forſtjelligſte Mationer, ſom 
hidtil ſerſtildte, havde uddannet fig blot i deres egen In⸗ 

dividualitet; de frembragte ved Ideernes gjenfidige Om.» 
ſetning Fleerſid thed og Mangfoldighed i den lærde Dans 
nelſe; de vakte Kappen mellem Nationerne, og anfpores 

de kraftigt, ved diſſe Forhandlingers Publicitet, de paa 
den literaire Skueplads fremtredende Mand til ſtedſe 
frørre Stræben efter Fuldkommenhed; de bragte Lys og 
Overſigt, Orden og Bevidſthed ide forben fun for det 
mefte ved Tilfældigheder beſtemte og næften bevidſtloſe 
literaire Beſtrebelſer. Frankerig, fom alerede dengang 
var overvældet med Gazetter og Mercurer, var og Opfins 
derſke af de fiteraire Dagbøger. Parlamentsraad Dio— 
nyſius de Salls udgav i Selffab med flere Lærde fra den 
ste Jan. 1665 Journal des savans, fom var faa lykke⸗ 
lig af overleve den hele umaalelige Skare af fine Medbeis 
lere, da den førft fluttedes 1790. Den Mængde Res 
dacteurer og Medarbeidere, den havde under fin lange 
Varighed, gige det umuligt at levere en almindelig Chas 
racteriſtik af ſamme. Imidlertid udmærfede- den fig 
ftedfe ved Udførligheden af de deri leverede Udtog og ved 
fund og billig Dom. S$ adffillige Perioder var den noget 
eenſidig: ſaaledes recenferedeé under Andrys Redaction 
næften blot medicinſte Bøger. Af de ſiden den Tid ude 
komne literaire Journaler fan fun følgende forte og 
efter Landene ordnede Overſigt af de merkverdigſte, her 
finde Plads. Frankerig: Memoires de Trevoux(170 1- 
1761) ſtrevne af Jeſuiter i Paris med Ild, Lethed og 
Dybſind, men i detidligere Aar hoiſt partiſte og heftige mod 
alle anderledes tenkende, og tillige merkverdige af deres 
Antagonigmus imod alle andre inden. og udenlandſte Jour⸗ 
naler paa den Tid. Foruden Recenſioner indeholdt 
de og fmaae Afhandlinger: L'aunée litéraire (1774- 
1776) beromt og berygtet ved Frerons Redaction. 
Journal érranger (1754 c. og Journal eneyclo- 

pédique (1756 ꝛc.) indeholde ei Blot Recenſioner, 
men og Afhandlinger oa Efterretninger af alle 
Slags, Deeade philosophique, litéraire et poli- 
tique, udfom fenere under Titel: La Revue &c. fra 
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1795. A. Millins Magazin encyclopédique (fra 
1795) indeholder og fortræffelige Afhandlinger. Jour- 
nal general de la lité rature de France 1796 og Jour- 
nål de la litérature étrangére (1801 264) begge udar⸗ 
beidede efter een Man, er ei (tort andet end Boghandlers 
fortegnelfer med Angivelfe af Bøgernes Indhold og 
uden eritiſt Verdie, fom overhovedet Frankerigs nyere 
Journaliſtik aldeles ikle Fommer den ældre ner. Af 
Italiens [heraire Tidsſkrifter fortjene at bemerkes: 
Giornale de” letterati (Rom 1668 ꝛc.) Giornale 

de” lett, d'Italia (Ver. 1710:1740 med Suppl.)3 
Nuovo giorn, (Modena 1775 20., NReapel 1788 ꝛc.); 
Novelle Literarie di Firenze (1740 &c.); Novel- 
le literarie de Venezia (1736s&c.). — Bed dyb 
Zrundighed, Skarpſind og Frimodighed udmarke fig føls 
gende engelſte: History of the works of the learned 
(1699 — 1712); (Roche) memoirs of Literature 
(1710-1714); (Sammes) new memoirs &c, (1725- 

1727.) En Fortfættelfe heraf var: The presentstate of 

” 

the republick of Letters (1728-1736); the month- ” 
ly review-(1749 &c.); critical review (1791 &c.); 
Aikin annal review (1904). Characteriſtiſt heri ere 
de oftere Anvendelſer paa Statens og Livets Forhold. 
S Spanien, (hvor indtil vore Tider endnu ingen frit virks 
ſom videnſkabelig Aand har hævet fia, funde dette Slags 
Skrifter ei gjøre nogen ſtor Lykke. Diario de los lite- 
ratos de Espanna (17371743, 7 Dele) indeholder 
blot meget udførlige Indholdsudtog af ſpanſte Skrifter, 
og Memorial literario indeholder (at Jutte efter nogle 
Stykker fra Aaret 1787) fun blandede politiſke og andre 
Efterretninger, men ingen Recenfioner= — Derimod 
vifte Holland og Tydffland ten beundringsværdig Grad" 
hvor fordeelagtig en Indflydelſe Meningsfrihed og uds 
bredt literariæ Commerce, forenet med Flid og Grun— 
dighed, har paa flige lærde Dagblade, Blandt dem, der 
ere udkomne i Holland udmerke ſig med Henſyn til fulds 
»ftændige og ordnede Udtog, fEarpfindig Critik, egne ind— 
firgede lærde Bemærkninger og Forbedringer og behagelig 
Stiil, Bayles. Nouvelles de la republique des let- 
tres 1684 &c., fortfatte af Andre fra 1687, Basna⸗ 
ges; hik. des ouvrages des savans (1687-1709) og 
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Le Cleres: bibl, universelle, 1686-1693, 26 Dele, 
, bibl, choisie, 17031713, 27 Dele, bibl ancienne 

', et moderne 1714-1727, 28 Dele, Desuden fortjene 
- af nævnes: Journal literaire (1713- 1737), biblio- 

thèque raifonnée (1728-1751), bibl. nouvelle 

(1738.- 1744), de Booksaal van Europe (1692- 
1700), Tweemandelyke uittrekſsels (1704 1704) 

Het republyk der geleerden (1710-1748), Allge- 
meene Konst- en Letter-Bode (1783 &c., De Re- 
censent, ook der Recenseniten. Vadérland'ſche 
Bibliothéek, Schouwburg voor inen buitenlandsche 
Letterkunde, Letter-oefeningen &c. Tydſkland 

har ſtore Fortjeneſter af Journaliſtiken. Foruden de 
ovrige ovenfor antydede Forhold, ſom der havde tilfælleds 
med Holland, var det formedelft fine Lerdes fore Flid, 
mangeſidede Dannelfe, > og" fra alle. Vationalforz 
domme frie Caracteer gandſte ſtikket til Foretagender 
af dette Slags. Characteriſtiſt i Tydſklands færde Jour— 
naler er fornemmelig den hele Literaturs Omfatten uden 
Forkjerlighed for enkelte Videnſtabernes Grene eller for 
enkelte Landes Literatur. Kun her kunde Ideen om en 
almindelig Literaturtidende fattes, hvilken egentlig er 
eiendommelig for Tydſtland. Vil man ei vegne Frid. 
Nitzſch's latinſke Overfættelfe af Journal des savans 

(1665:1670) for Tydſtlands førfte Journal, fagtilfoms 
mer dette Bavn Adis Eruditorum (1682:1776), ſom 
i de ældre Tider vare mere refererende end bedommende og 
tilligemed Recenſioner ogſaa indeholdt forte Afhandlin— 
ger. Dette Varks almindelige Udbredelſe fvarede og til 
Medarbeidernes afgiorde Fortrinlighſed. Chr. Thomaſi—⸗ 
us's Monatsgeſpraͤche (1688, 1690 og W. E. Tenzels 
monatliche Unterredungen (1689,1698, fortſatte ved 
curieuſe Bibl. 3 Bde.) fortjene at erindres formedelſt der 
reg fjeldne Frimodighed, ja felv formedelf Brugen af 
det tydſte Sprog ved lærde ve keg og formedelſt der 
reg dialogiffe Form.  Aftydfe Journaler vedligeholde 
fig lengſt (Leipziger) neue Zeitungen von gelehrten Sas 
chen (under forÆjellige Titler fra 1714 til 1797) færde” 
leg merkverdig og endnu meget brugbar derved, at de 
moti Aaret 1749 indeholdt alle inden: og udenlandſte 
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Journaler i Udtog. Tilligemed Univerſitetet i Gottin— 
gen opfom ogſaa der (1739) en lærd Tidende, ſom ſtedſe 
hævede fig hølere under Albrecht von Hallers og L. G. 
Hennes Redaction. Navnene Haller, Heyne, Kaͤſtner, 
Michaelis, Leg, Eichhorn, Plant, Blumenbach, Reh⸗ 
berg, Meiners, Hugo, Spittler, Heeren og ſaamange ans 
dre Medarbeidere borge tilftræftelig for dens Fortræffeligs 
hed. Den afholdt fig fra Dagens Meninger og Stridige 
heder, men talte dog ofte et fandt og kraftigt Ord til fin 
Tid. Foder Hele er den mere refererende end dømmende 
og udmærfer fig fortrinligt ved fortræffelige Udtog af 
udenlandſke Skrifter. Afgjort Indflydelfe paa Tydſt⸗ 
lands Dannelfé havde Brevene angagende den nye— 
ſte Literatur (Briefe, die neueſte Literatur betreffend, 
Berl. 1759:1765, 24 Dele) af Leffing , Mendelsſohn, 
Abbt, Nicolai ꝛc., og i endnu hoiere Grad allgemeine 
deutſche Bibliothek (Berlin 1766-1796, 118 Bind, 
n a.d. B. 1793:1806, 107 Bind). Langt mere critis- 
forende end refererende beftreed det med hidtil ukjendt, ofø 
te til Kjekhed grændfende Frimodighed hævdede Fordoms 
me, bragteen Mængde nye Ideer i Omlob, var ftreng 
og uden Skaanſel i at revſe, dog for det meſte upartife, 
og indførteen nye ſtjon Periode i den tydſte Culturhiſto⸗ 
rie. Heri virfede og Allgemeine Literaturzeitung (bes 
gyndt i Jena 1785 af Bertuch, og redigeret af L. G. 
Schuͤz og G. Hufeland) hvori Tndfflands herligfte 
Mænd vare Medarbeidere. J Frimodighed og fordoms⸗ 
frie Prøvelfe lignede den allgem. d. Bibl. og overgik 
famme ved endnu ſtorre Humanitet og en mere renſet 
Smag og hævede fig fornemmelig over ſamme ved de Phoe⸗ 
nomener, den critiffe Philofopbie frembragte. Den 
overgik ogſaa hiin i Omfang, da den og indbefattede den 
udenlandſke Literatur. Fra dens Forflyttelfe til Halle 
(bevirket ved Schuͤtzes Kald derhen 1804) ſynes den at 
have tabt i fine forrige Hjelpekilder, hvad den nye jenais 
fe Literaturtidende, begyndt af J. K. A. Eichſtaͤdt, har 
vundet, Med alle de Fortrin, denne havde tilfelleds med 
dens Forgjengerſke, characteriſeres den fornemmelig ved det 

Livog den Varme, hvormed den forhandler de nyeſte lite⸗ 

raire Begivenheder. Leipziger⸗Literaturtidende (fra 1800 
under flere Titler) udmærÉer fig ved rolig og overlagt Prøs 
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velſe og fortrinlige Udtog. J de tidligere Aar indeholde 
dens Intelligensblade ſmage gode Afhandlinger.  Erlans 
ger⸗Literaturtidenden (redigeret af Meuſel, Mehmel og 
Langsdorf 1799148901 , under andre Titler og i anden 
Form alerede fra 1746 til 1798) vafte i Forſtningen 
godt Haab, men gif igjen ind under den ſenere Direcs 
tion i Anledning af den Tids philoſophiſte Stridigheder. 

Under gunftige Forvarſler begyndte 1813 Wiener. Literas 
turtidenden under Sartoris Direction. Blot Localvære 
die havdet fin tidligere Skikkelſe den Overtydſte Litera— 
turtidende (Oberdeutſche Literaturzeitung), redigeret af 
Loren; Hübner, Salzburg 1788 etc., fra 1800 i Muͤn⸗ 
chen. Mindre omfattende, men ſtrengt og ſtarpfindigt 
provende, mere bedsmmende end refererende ere Heidel⸗ 
berger Jahrbuͤcher der Literatur (fra. 1808). Des— 
uden gives en Mængde Tidsſkrifter for enkelte Lande og 
en enkelt Videnſtab. Til førfte Slags høre foruden de 
ældre: Hånleins, Ammons, Paulus ogGabler neues theos 
logiſcher Journal (16 Bind), Annalen der neuen theol. 
Literatur (Rinteln øg Marburg 1789 20.), Dabelow 
juriſt. Literaturzeitung (17991801), Havtleben Bibl. 
der juriſt. Literatur (1785 26.), Schlegels medic. Literas 
tur (1731 20,), Salzburger medic. chirurg. Zeitung (1790 
2c.) Gatterers hiſt. Bibl. und Journal (1767 2), 
Meuſels Betrachtungen ber die neueſten hiſtor. Schrif⸗ 
ten (1769 20.), Bibl. der ſchoͤnen Wiſſenſchaften und frei⸗ 
en Kuͤnſte (1757 ꝛc.), neue Bibl. (176610.) Angaaende 
enfelteLandes Literaturhar man bibliothèque angloi- 
se(17I1&c,), britannique (1733), francaise(172.3), 
germanique (1720 &c, og nouvelle 1746) italique 
(1728 &c.), Blot ſmaae Skrifter ere bedømte i Hars 
les critiſche Nachrichten von kleinen Schriften (1782 
20.), Paulus Bibl. kleiner Schriften (1739 ꝛc.), Degens 
Bibliothek fuͤr kleine Schriften (1795 ꝛc.) Endelig gi⸗ 
ves der og Udtog af Tidsſtrifter af hvilke her fun fan, 
anføres Nouvel Esprit des journaux francais et 
étrangers(Bruxelles 1803 &c.).—JI Danmark udkom 
fra Begyndelſen af 1720, "Nye Tidender om lærde og 
curieuſe Sager, hvilfe fortſattes under forØjellige Redacs 
teurer og med forandret Navn; fra 1811 kaldes de ban 

FA 
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Literaturtidende og redigeres af Profeſſor E. Muͤller. 
De have faa godt ſom udelukkende beſtjeftiget fig med Re— 
cenſioner af indelandſte Skrifter og Overſettelſer. Et 
andet Blad af ſamme Imhold var Kritik og Antikritik, 
udgivet af et Selſtab, fra Øer. 1787 til 1795; ſom 
Fortfættelfe udkom kritiſt og antikritiſt Journal, I Bd. 
1796. — Journal for udenlandſt Literatur 18101815 
indeholder Overfættelfer af tydſte Recenſioner. Høfts 
Sondagsblad 18 16.181713 indeholdt deels Efterretninger 
om fremmede Skrivter, deels Recenſioner af Danſte. 
Gioͤrwell ſtrev det fvenffe Bibliothek der udkom fra 
1757:1761. I Aaret 1809 udfom et Ugeblad af blan⸗ 
det Indhold under Titel af Journal for Literatur og 
og Theater under Beſtyrelſe af Wallmark. En kort 
derpaa udkommen videnſkabelig Journal, Lyceum, ophorte 
ſnart; hvorimod det ſatiriſte Ugeblad Polyphem uden 
Skaanſel fremſtillede Modpartiets Svagheder. Endnu 
et andet eſthetiſt-critiſt Maanedsſtrift begyndte i Juli 
19810 at udgives i Upfala.  » 

Litographie fee Steentryk. 

CLithauen (i Landets Sprog Litwa) tilfører nu 
Rusland og begrendſes af Oſterrig og Preusſen; det 
har vel en jævn, flad Jordbund, mer ſtore Skove, 
Korn, Avæg, Bor og Honning. De fornemſte Flos 
der deri ere Dnieper, Dnieſter, Duͤna og Niemen. 
SF Sfovene er meget Vildt, og Landet driver betyder 
lig Handel med Korn, Vor, Honning, Zobel, Ulves 
og Bjørneffind, Læder, Uld, - meget gode, ffjøndt fmaae 
Heſte. Lithauerne, ſom oprindeligt. høre til Letterne, 
findeg alerede det. ante Aarhundred blandt de Nas 
tioner, der vare Rusland ſkatſkyldige. Da dette Ris 

ge under Wladimir den ſtores Efterfolgere plagedes 
af indvortes Uroligheder gjorde Lithauerne fig unfhæns 
gige og bleve lidt efter lidt ved deres Udvidelfer frygs 
telige for deres Nabber. Ringold førte alerede i det 
13de Aarhundred Titel af Storhertug og under hans 
Søn Mendog og dennes Efterfolgere kom hele det fis 
thauiffe Rusland fra Storerusland. Gedemin unders 
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kaſtede ſig Kjew, og Jagello, der lod ſig dobe 1386, 
ægtede den polffe Dronning Hedevig og forbandt faas 

ledes Lithauen og de erobrede Provindfer med "den 
polſke Staf. Vel fif Lithauen-endnu nogle Gange 
ſine egne Fyrſter, men blev fiden for beftandigt fore— 
net med Polen, da Storhertug Alerander blev Polens 

Konge (1501). Ved Polens førfte Deling 1772 fe 
Rusland en Deel af Lithauen, hvoraf dannedes State 
holderffaberne Mohilew og Polotſt. Wed næfte Des 

— ling 1793 tabte det igjen 1731 Qvadrafmile med 
850000 Menneſter. Endeligt tilfalde Reften af Lis 
thauen det ruffiffe Rige 1795 og. udgjorde Gouvere 
nementerne Wilna, Minſk, Grodno ꝛc. J diſſe 
Provindſer af det ruſſiſte Rige boe Lithauer, men 
oͤveraͤlt blandede med Rusſer og Polakker, hvorfor deres 
Folfemængde ei nøie fan angives. Endeel af Hſt—⸗ 
preuſſen kaldes preuſſiſt Lithauen og er ſaavel frugts 
bart ſom vel dyrket. 

CLitorale indbefattede fordEin de tre Stæder Fiume, 
Buccari og Porto-Re med deres Diftrift ved Dal— 
matiens nordligſte Kyſt. Det hørte til Croatiens 
Militairdiſtrikt; Keiſer Joſeph aden lagde det 1776 
til Uigarn pg overgav det til en Civilregiering, for 
at hæve Aandelen og befordre. Afſetningen af de uns 
gafffe Produkter. Det hele Diſtrikt havde efter Tæls 
lingen 1737 paa 7 Ovadratmile 19,928 Indbyggere. 
Fra 1309 til 1814 udgiovrde det Endeel af de illys 
riffe Provindſer. Nu hører det til det øftervigfEg 
Kongerige Illyrien. 

Liturgie er deff fra det græffe nedſtammede Beteg⸗ 
helfe paa Indretningen af den offentlige Gudstjenefte & 
de chriſtelige Kirker. J mere indffrænfet Forſtand 
kaldes og ſaadanne Bøger Liturgier, ſom indeholde den 
Ritual, de Geiſtlige ſtulle bruge ved den offentlige 
Gudstjeneſte. Videnſkaben om den henſigtsmasſige 
Indretning ved Gudstjeneſten heder Liturgik, en Viden— 
ſtab der fordrer ligeſaa megen Smag ſom Kundſkab om 
det. menneſkelige Hjerte (See Gudstjeneſte). 
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Liv, Livet yttrer fig ved Tilværelfe og Virkſom⸗ 
hed, det forudfætter altfaa et Legeme og ſammes Evne, 
af'egen Drift at foretage fig Bevegelſer. Synet af en 
Figur overbeviſer os om dens Tilværelfe, mén førft da, 
naar vt fee Bevægelfe ved den, eller tagttage ſaadanne 
Tegn, at vi kunne flutte til Gevægelfesevnen indvendigt 

eller udvendigt, holde vi den for levende. " Men der 
gives forſtjellige Grader af Liv. Vi ſige ogſaa om Plans 
ten at den lever; her indſtrenker Bevæaelfen fig blot til 
Planternes Indre, faa meget ſom ev nødvendigt til 
Planternes Vedligeholdelſe, Nering og Vær; dette er 
det blot negative Liv, det findes og) hos Dyret, men 
dette er tillige begavet med et hoiere; det dyriſte Livs Des 
tingelſe erde ydre Deles frivillige Bevegelſe og Steds— 
forandring uden for fig, Jo hoiere Livets Grader, defto 
fulbkomnere Ørganifation behøver der. Polypernes Liv 
f. Er. fjerner fig neppe fra Plantelivet, det har den fimples 
ſte Organifation, hvorimod de fuldkomnere Dyrs. Liv 
fordrer en langt mangfoldigere og mere ſammenſat Orga⸗ 
niſation. Af Livets udvortes Yttringer kunne vi 
uddrage et Begreb om ſamme, men i dets Indre 
funne vi ei trenge ind. Ideen om Livet ſelv fan et 
begribes. Hvert individuelt £iv er fun Udftrømmels 
ſen af det almindelige, evige og høiefte Liv -og rammes 
endelige Yttring efter utallig mangfoldige Grader. 
— LivsFraft er den indvortes Aarſag, der linger tif 
Grund for det organiffe Livs Phoenomener. Om det 
er et fiint materielt Stof, et fubtilt flydende Veſen, 

eller om den biot er et Produkt af Organifationen og 
dens Mechanismus, derom ere Meningerne forſtjellige. 
Imidlertid er det vift, at, hvor vi bemarke Liv, forefindes 

en beſtemt Organiſation, ſom ſattesi Bevagelſe og Virk⸗ 

ſomhed ved en indvortes Agens, at videre Livet tilintet⸗ 
gjøres, ſaaſnart Organifationen bliver uduelig til Ud— 
gvelfen af fine Forretninger ellerden indre Agens mangler. 
Hvad enten vi nu med Hufeland falde denne Agens 
Lisskraft, eller med Andre Livsaand eller Livsſtoff, eller 
med v. Helmont Archeus, med Stab! Sjelen, med 
Brown Pirreligheden, med Mesmer det almindelige 

magnetiſke Fluidum ꝛc., faa kunne vi dog fun lære af 
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fjende ſammes Ytringer, Betingelſer for diſſe Yttrin⸗ 
ger og ſammes Love. Den egentlige Livsagens, der 
væffer og vedligeholder den finefte Organismes mange 
foldige Gevægelfer, falde vi Leveprincipet. Det— 
fe. maa være Naturens finefte og meeſt gjennemtrængen= 
de Fluidum, fom vi blot kunne ſammenligne med thes 
ren, den electriffe, magnertife og Lysmaterien. Det 
fynes at have færdeles Slegtſkab med viffe Dele af. Ore 
ganismen, tfæri der. dyriſte Legeme med Nerverne, 
hvoraf det ledes til Legemets svrige Dele. Det fan 
ſamles i et Legeme, fan yttre fig i frie Tiſſtand, men 
nogen Tid og i bunden Tilſtand. Livsprincipet giver de 
dyriſte Traadde den Egenſtab at træffe fig ſammen og 
udvide fig (Contractilitet), og unddrager fig tildeels den 
uorganiffe Naturs almindelige phyfiffe og chemiſke Los 
ve, hvorfor deri et oplivet Legeme et erifterer nogen 
blot mechaniſt og chemiſt Proces, Livsprincipet fan 
fvæffes ved viſſe det modſatte Paavirkninger og for— 
ſterkes ved andre. Til de fiendtlige Paavirkninoder hør 

ver ifær Kulden, ſterke Ryſtelſer, mange Giftarter ꝛc. 
til de fordeelagtige hører Varmen (i en tempereret 
Grad), Lyſet, Luften ifær Livsluften (Oxygengas) i 
famme. Dette Livsprincip opfylder hele Legemet og vokker 

irkſomheden t alle enkelte Dele af ſamme, hos byer efs 
deres færdeles Bygning og Indretning, deraf ſam— 

mes havmonifÉe, til et Maal rettede Stræben. efter at uds 
øve fine Functioner. 

Livegenſtab indbefatter den Livegnes Forpligtelſe 
til Tjeneſte, Skatter og andre Skyldigheder imod hans 
Godsherre, hvilke hefte paa den Livegnes Perſon, ens 
ten uden al Henſyn til et Godſes Beſiddelſe eller med 
Henſyn til den Eiendom, han beſidder, ſaaledes at han 
uden Herrens Villie ei kan fritage ſig derfor. Diſſe 
Forpligtelſer gaae endog i Arv pan hans. Børn. Den 
livegne Bonde maa et alene bære viſſe Byrder, men fors 
nemmelig opfylde viſſe Forpligtelſer ifølge en paa hans 
Perſon heftende Eiendomsret. Livegenfabet opfom ens 
ten af ganger, fom man gjorde i — eller af 
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Slaver, hvilke man ſtaffede fig ved Handel med Frems 
mede. Sfølge dennf Oprindeiſesgrund betragtede man 
de Livegne ef engang fom Statens Underfadtter eller 
Medlemmer af ſamme, men den Ret at betragtes ſom 
Statens Medlemmer have de Livegne i mange Stater 
forſt erholdt fildigt. "Derfor ev LivegenFabet, ide Lans 
de, hvor det endnu fornuftftridigen finder Sted, meget 
forÆjellige, fnavt mildere, ſnart haardere, faa at Geds—⸗ 
eieren i mange Lande endog uſtraffet fan pine, - ja dræbe 
fin Livegne. Den Livegne er med Henſyn til Perſon og 
Eiendom afhængig af fin Herres Vilkaar, han tør ei fors 
lade den ham betroede Gaard eller Bopæl; hans Børn 
funne uden Goͤdsherrens Tilladelfe ei vælge en anden 
Levemaade end den, hvortil de ere fødte; ingen Livegen tør 
gifte fig uden Herrens Tilladelſe, ja maa endog betale for 
denne; den Livegne er underkaſtet legemlige Straffe og 
Tugtelſer, der ere afhængige af hans Herres Villies 
han maa betale de paa hans Perſon heftende tunge 
Skatter og Hoverie; han kan et gjøre noget Teſtamente, 
men alt tilhører Godseieren; dog faaer Herren i mange 
Provindſer blot noget vift, Da LivegenfEabet hverken las 
der fig forene med Naturrettens uforanderlige Grundſet⸗ 
ninger eller paſſer til Begrebet om en fornuftig borgerlig 
Frihed, men fnarerve er fEadelig for Stadens Vel, faa 
burde alle Regjeringer, efter forhen trufne henſigts 
fige Anſtalter, ophæve ſamme aldeles, hvilket og alerede 
paa mange Steder er ſkeet. 

Livrenter (Rentes viageres, Vitalitium, Annui- 
ties upon lives) ere Indkomſter pan Levetid af en 
Cavital, fom en Formuende laaner Staten undev den 
Setingelfe, at han for fin Perfon fager hoiere, med 
Alderen ftigende Renter, end ellers ſedvanligt og lovs 
meſſigt betales i Staten, fom ved Eierens Død ars 
ver Capitalen. Eierens Henſigt er at fEaffe fig en . 
ftørre aarlig Indtægt uden Arbeide end han, paa nos 
gen anden Maade ved Flid kunde erhverve. Ved 
Livrentefordrag, maa der tages Heuſyn til Udfaanes 
rens Alder, Legems og Sundhedstilftand, da den Yn⸗ 
gre og Sunde erholder lavere Renter end den Gamle 
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og Sygelige, da den Sidftes Død ſnarere fan vens 
tes end den Forſtez. Overhovedet maa ved Befteme 
melfen af Renterne den Gjrundfætning ei tabes af 
Sigte, af der af 30 Menneſter aarlig fun døer egt, 
da Staten blot ved et rigtige Forhold imellem . Les 
vende og Døde Fan vinde ved Capitalen. — Italiene⸗ 
ren Lorenzo Tonti opfandt ef ander Slags Livrenter, 
efter ham faldet Tontiner og indførte dem i Frans 
ferig 1653 inder Ludvig 14de. Ved dette Slags 
Livrenter udlaanes Cavitalen af ert heelt Selſkab, als 
mindeligt imod brugelige Renter, hvilfe deles blandt 
Medlemmerse efter Alderen. » Denne Udbetaling af 
Renter vedvarer ſaalenge Cen af Selffabet lever, da 
hver Afdods Renter ſtedſe arves af Selſtabets levens 
de Medlemmer indtil endelig den eneſte overblevne 
nyder alle Renterne af Capitalen til fin Dod. Da 
ført ophører Renternes Udbetaling og Laaneren vins 
der Capitalen. Ved Oprettelſen af et Tontinefor— 
drag inddeler man Medlemmerne af det udlaanende 
Selſkab almindelige i 9 Claſſer, nemlig: 1) dem fra 
I til 5 Aar tilffaaer man 3Procent Renter; 2) dem 
fra 5 til 10 War 33pCt; 3) fra 10 til 15 Aar 4 

pCt; 4) fra. 15 til 20 Aar 4=pÉ:; 5) fra 29 til 
25 Aar 5pCt; 6) fra 25 til 30 Aar 53pCt; 7) 
fra 30 til 40 Aar 6pCt; 8) fra 40 til 50 Aar 6IVCE 
og endelig 9) fra 50 til 70, 80 og 90 Aar 7Ct. 
Renter. Paa dennne Maade beftrider man det Hele 
med 5 ct. og der findes mange flere Udlaanere end ved 
fædvanlige Livrenter. Overhovedet har man opfun« 
det 4 forſtjellige Slags Livrenter: a) ordentlige Livs 
renter, b) ſimple Tontiner, c) Tontiner, der ere ſam— 
menſatte af Livrenter og Tontiner og d) et ſardeles 
Slags Tontiner, hvorved Udlaaneren maa vente i vis— 
fe Aar indtil han aarlig modtager ſaa meget i Live 
renter, fom der hele Indſtud beløber. Man har uds 
fEreget Livrenterne ſom meget  fFadelige, men denne 
Beffyldning gjelder fun de Misbrug, ſom hiſt og her 

- have fundet Sted ved dem. 

C2 
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Liverpool (Leverpool), i Lancaſter, for nerveren⸗ 
de Tid efter London, den meeſt blomſtrende Handels— 
flad i det hele. brittiffe Rige, var endnu i Gegyndels 
fen af det 18de Aarhundred et ubetydeligt Sted med 
3000 Indb., hvorimod det 1801 alerede havde 77,653 
og har fiden betydeligt tiltager. Staden har Halv, 
varten faa megen Handel fom London. 2 af den us 
denlandffe, £ af den almindelige Handel, 5 af Skibs⸗ 
farten, 2 af den afrikanſke Sandel i hele Storbrits 

tanien og. 3 af hele Europas afrifanfe Handel. Stas 
den har en fortreffelig Havn, der gandfée er opbyg— 
get ved Kunft og forſynet med ſtore prægtige Dok— 
ker. Der handles paa alle Verdensdele undtagen Øs 
ftindien; ifær var. forhen Slavehandelen vigtig, ſom 
Skibe fra Liverpool: dreve imellem Africa og Veſtindien. 
Der findes ingen betydelige Fabrikker undtaßen Røge 
og Snuustobaks. J den nyere Tid har Sraden ogfaa + 
begyndt at udmarke fig ved 5 ſtore litergire Inſtituter, 
i hvert af hvilke foruden de berømtefte offentlige Skrifter 
ogſaag er et ſtort Bibliothek (i Lyceum paa 10000 
Bind). Den derværende Banquier William Rofcoe har 
erhvervet fig for literaiv Berommelſe ved fin Hiftorie 
om Lorenzo di Medici og Pave Leo 10de. J Aaret 
1793 havde Liverpool 606 Sfibe. Den fender to Des 
puterede til Parlamentet. : ' 

Livia Drufilla, Keiſer Auguſts berømte Gemal⸗ 
inde, var en Darter af Livius Druſus Claudianus, der 
fatte Livet til i Slaget vedPhilippi hvor han fægtedepaa 
Brutus's og Caſſius's Side. Hun var forſt gift med Zibes 
rius Claudius Nero, med hvem hun havde to Sønner, 

Druſus og Tiberius. Da hun med fin) &Gemal flygtede 

for den ſeierrige Triumvir til Sicilien var hun nær foms 
men i fin paafølgende Gemals Fangenffab. Derfra bes 
gav hun fig med fin Søn til Antonius i Achaia og ens 
delig tilbage til Rom, efterat hendes Gemal var forfonet 
med Octavian Her forftod hun, ved fine Legems og 
Aands Yndigheder faaledes af fengſle Triumviren, at 
han blev lidenſtabelig forelſtet i hende og lod ſig ſtille 
fra fin Gemalinde Sctibonia for at ægte Livia. Hendes 
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GCemal overlod hende godvillig til Auguſt, da han ei vo⸗ 
vede at afflaae en faa mægtig Mand noget. Livia for⸗ 
ſtod meget godt at ſtikke fig i den ophøiede Rolle, hun nu 
havde at ſpille og fuldkommen af benytte Herredømmet 
øver fin nye Gemals Hjerte til fine ergjerrige Henſigters 
Opnaaelſe. Hertil. hørte fornemmelig Cen af bendes 
Sonners Ophøielfe paa Thronen, naar hendes Gemal 
døde. For at nåae dette Maal, føgte hun at ſtaffe alle 
de Perſoner af Veien, der funde være hendes Planer 
imod og have nærmere Fordringer paa Thronen. Sans 
ledes tilffrive de gamle Skribentere almindeligt hende 
den unge Marcellus's og Lucius Ceſars Død, famt 
Agrippa Poſthumus's Fordrivelſe. Ogſaa lykkedes vive 
kelig hendes Plan, og Tiberius blev-af Auguſt udnævnt 
til hans Efterfolger, da han ingen flere. Slagtninge 
havde. - Da Auguſtus laage paa Dodsſengen i Nola, 
fendte Livia Bud paa Bud til Tiberius for at han kunde 
være tilftæde ved Keiſerens Død og ſtrax modtage Regje— 
ringen. Man har bende endog mistænÉt for at have bes 
fordret fin Gemals Død for at han ei fEulde forfone fig 
med den unge Agrippa I Keiſerens Teftamente blev 
Livia indfat til førfte Arving, optagen iden julie Far 
milie og beæret med Navnet Auguſta; Gun blev ogſaa 
valgt til Overpræftinde ved den forgudede "Augufts Tems 

pel. Dog vifte Tiberius fig meget utaknemmelig imod 
fin Moder, hvis Kjerlighed han dog havde alt at takke. 
Han vilde aldeles ikke tillade at Senatet tilfjendte hende 
flere Wresbeoiisninger. Imidlertid tilfidefatte Dan dog 
ei den offentlige Mgtelfe imod hende. Kun tilſidſt, da 
han forlod Rom for i Eenſomheden at kunne overgive fig 
til fine Lyfter, kom hani .n heftig Strid med hende, og 
vifte hvor lider han agtede hende. J hendes fidfte Sygs 
dom fom Tiberius aldrig til hende, vilde heller ikke fee 
hende efter hendes Død og forbød udtrykkeligt at vife 
hendes Minde guddommelig Hæder Til Undſtyldning 
for Tiberius fan man ſige, af han fjendte hendes ubes 
grændfede Herffefyge, der tragtede efter Deeltagelfet i 

Regjeringen, og st han derfor troede det nødvendigt at 
holde fjende i Skranker. 
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Livius (Titus) født i Padua 59 Aar f. Chr., 695 

-—efter Roms Bygning, kom fra fit Fødefted til Rom, 
hvor han blev befjendt et alene med mange Fornemme, 
men med Auguſtus felv. Efter dennes Dod begav han fig 
tilbage til fin Fedreneſtad, hvor han døde 17 Aar efter 
Chrifti Fodſel. Ved fin romeerſee Hiſtorie, hvorpaa han 
havde arbeidet over 20 Mar, erhvervede han fig en faa uds 
bredt Berommelſe, at en Spanier fra Cadir reifte til 
Rom, . blot forat fee ham og vendte tilbage ſtrax efter at 
have naaet fin Henfigt, Om hans Levnetsomftændighes 
der har man kun faa ſikkre Efterretninger; til de uviſſe 
horer, at han var Lærer før Keiſer Claudius, at han ofre 
opholdt fig Meapel ꝛc. Auguſtus kaldte ham Pompei⸗ 
aneren, fordi ban i ſin Hiſtorie havde gjort meget af 
Pompeius: desuagtet nod han beſtandig Keiſerens Be— 
fEytteife. Suidas mener, at Livius, medens han ende 
nu levede ei nod den Berommelſe, han. fortjente for fin 
Hiſtorie, men at man førft efter hans Død [od den veders 
fares Ret.  $ det 15de Aarhundred troede man i Pa— 
dua at have fundet hans Liig; man bifatte ham derfor 
og oprettede ham et prægtigt Minde. Den neapolitans 
fie Konge Alphonſus anſaae fig lykkelig, da han i Aaret 
1451 troede af Paduanerne at have faact Livius's hoire 
Arm, hvormed han havde fÉrevet fin Hiſtorie. J dette 
QVærf begynde Begivenhederne med Wneas's Ankomſt 
til Italien og gaae til 744 Mar efter Roms - Bygning. 
Dette Verks Skrivemaade er pragmatik, i en ſiirlig, 
vyfniet, talerſt Stitl. Dog bebrejder Ovintilian-ham 
Provincialismer fra Padua, hvor meget han iøvrigt 
rofer ham. Hans Hiſtorie befrod egentlig af 140 eller 
142 Bøger, hvoraf vi dog fun have de 10 førfte Bøger 
på desuden fra 2rdåe til 45de Bog (eller Iſte, 3die 4de og 
Halvparten af zte Decade) hvilfe efterhaanden ere fams 
lede. . $ deti førfte Søger gaaer Hiſtorien til Aar 460 

eft. R.B; og det Øvrige (21:45) gaaer fra Begyns 
delfen af den anden puniſte Krig til Aar 586 efter R. 
B. Det hele Vark blev Tandfynligviis for fin Størrels 
ſes Skyld afſkrevet ſtykkeviis, og formodentlig inddeelt 
i Decader af Afſktriverne. Deraf fan man forklare hvor⸗ 
iedes nogle af Bogerne ere tabte, Hidtil har man ei 

u 
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havt noget Haab om igjen at finde det Tabte. Vel ops 
dajede Bruns 4772 ved. fin: Variantramlen- tilfældige 
viis i en pfalziſt Coder ft Vatifaner et Fragment af 
den 91de Bog, men det. er ei meget betydeligt. 
Det blev ſtrax bekjendtgjort ved Trykken i Rom 
og eftertrykt i Leipzig 1773. Ludvig xabe af Frans 
kerig fluttede en Handel paa 50,000 Daler med 
en greſtk Kjøbmand, ſom lovede at levere en Keel Livius, 
der ſtulde være reddet fra en Ildebrand i Conſtantinopel. 
Men den virkelige Udlevering paafulgte ikfe. Kongen 
vendte ſig nu ved Geſandten Feriol til Porten og lovede 
Bibliothekaren 100,000 Daler til Beiønning, hvis han 
kunde Faffe en heel Livius. ten ogſaa dette Project 
ftrandede, enten fordi Bibliothekaren intet fandt, eller 
intet vifde finde, af Frygt for aft mifte Hovedet, Paa 
ſamme Tid udſatte Storhertugen af Florents en Belsns 
ning af 5000 Piaſtre for don, der opdagede en fuldfæns 
dig Livius. Men alle diſſe Beftræbetfer vare frugtesløs 
fe. Det er i Øvrigt ei uſandſynligt, at der i et af den - 
græffe Keiſers Bibliotheker i Conſtantinopel, Gar været 
een eller flere fuldſtendige Afſtrifter af Livius. Af det 
hele Værf har man en Indholdsfortegnelſe, ſom man 
deels tillægger Livius felv, deels Florus, og fom gjør 
faa mege: nysgſerrigere efter der Hele. Johan Freins heim 
har af andre Skribentere forfattet fortræffelige Supple— 
menter til Livius og udgivet de forſte To Gøgeraf famme i 
Stockholm 1649 i Duodez, derpaa 1654, 60 Bøger ét 
Strasburg i OQvart. De ovrige af ham + ManufEript 
efterladte.25 Bøger bleve afkjobte Arvingerne i Frans 
ferig og trykte Udgaven in usum Delphini, Cr 
fjelden og prægtig Udgave af Livius er Ed, Hier. Fro- 

blenii, "Bas. 1535, fol. Den er af ſtorſte Vigtighed 
fordi den har leveret de 5 fidfte Bøger, vi have af Livius 
(40:45) af det eneſte, i det keiſerlige Bibliothek i Wien 
værende Haandſkrift, og ev derfor bleven Kilden til alle 
fenere Udgaver. 

Livorno, en berømt Handelsſtad og Frihavn i 
Toſcana ved det middellandſte Hav, er regelmæsfigt byg— 
get og har to italienſte Mile i Omfang. Alle Natio—⸗ 
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ner, ſelv Tyrker ei undtagne, kunne nedfætte fig her. 
Staden har 53000 Indb., blandt hvilke findes i det 
Mindſte 18000 Joder, meget regelmæsfige Gader med 
ſmukke Bygninger, et ualmindelig ftort Torv, hvorfra 
man fan fee ud af Staden igjennem begge Hovedportene, 
og adffillige mærfværdige Bygninger. Stadens egents 
lige, umiddelbare Handel beftaaer, blandt flere Artikler, 
af Koraller, hvis Fabrifation har. udgjort Stadens 
tidligfte Erhverv. De fiffes i det middellandſte Hav, 
fornemmelig ved den afrikanſke Kyſt og forarbeides 
i Livorno. Endnu for 15 Aar fiden fandtes der over— 
20 Koralfabriffer, hvoraf der nu fun gives een. Li— 
vorno var, for et War hundrede Far ſiden, et ubetyde— 
ligt ufundt og fugtigt Sted. Heller iffe nu har den 
meget teen Luft; ifær mangler Staden ferſt Vand, ſom 
maa hentes fra Piſa. Alle europæiffe Handelsſtater 
holde deres egen Conſul i Livorno, Blandt de derboende 
Nationer ere Joderne (fom tilligemed Armenierne uds 

gjøre de almindelige Mæglere, have mange Privilegier 
og beboe en egen Deel af Staden) de rigeſte, og Græs 
ferne, der næften alle ere Skreddere og Kladehandlere, 
de fattigfte. Englænderne, ſom falde Staden Leghorn, 
have den betydeligfte Deel af Handelen. Ved den 
Mængde Forretninger, der afgjøres i Livorno, opkommer 
en vigtig Commiſſions⸗, Speditions- og Vexelhandel. 
Alerede fra 1633 har Stadens Handel varet levende, og 
man traf Anſtalter til Stadens Udvidelſe, da den for var 
lille og ubetydelig. Proteſtanterne have deres egen 
Kirkegaard, paa hvilken overhovedet alle evangeliſke 
Troesforvandte begraves. Den tyrfiffe Privatqudss 
tjeneſte grunder fig paa et Fordrag, ifølge hvilket Toſca— 
nerne nyde den famme Fribed i Tyrkiet. Staden har 
lidt meget ved et Jordſtjelv 12747, ved Revolutionen 
af de FranfÉe og ved den gule Feber 1804. Fra 1808 
til 19 14 var den Hovedſtaden i det franſke Middelhavets 
Depart.; nu ev Staden igjen indlemmet i Tofcana- 

Livre Tournois kaldtes den franſke Livre, der 
fordum gjaldt i Tours og ev for ſaavidt forſtjellig fra 
den almindelige eller Pariſer⸗Myntfod derved, at ben 
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parififfe Livre udgjør 20, Livre Tournois derimod 25 
Sols altfaa 2 mere. Nu forekommer den blot i Retsfor⸗ 
handlinger. SER 

CLochlin et Navn, der ofte forekommer hos Oſſian 
og betegner formodentlig en Deel af Norden (Norge eller 
Danmark). 

Locke (John) een af de ſtarpſindigſte Tenkere, 
England har frembragt, blev født den 29 Aug. 16321 
Wrington ved Briſtol. Efterat han havde fuldført de 
fædvanlige Studier fattede han Ulyſt til Univerſiteterne 
og indfluttede fig i fir Cabinet,  Blande de afademiffe 
Lærde herſtede dengang det ariſtoteliſfe Syſtem; man 
Difputerede med Heftighed over Ubetydeligheder, ſom 
havde erholdt ſtor Vigtighed ved Aarbundreders Hævd. 
Locke ftuderede Deſcartes, og dennes Varker antændte 
et Lys for ham, der ene var iftand til”at adfprede det 
Morke, fom hidtil havde omgivet ham. Fra denne Tid 
opoffrede Lodge fig den fande ſpeculerende Philoſophie. 
Men ei tilfreds hermed begyndte han og med Iver at 
ftudere Medicinen, hvori han troede at finde ligeſag man” 
ge Vildfarelfer. Hans fvage Sundhed nødte ham dog 
til.af opgive denne Videnſtab; dog meddeelte han fiden 
fin franffe Overfætter Pierre Coſte de af ham udkaſtede 
Bemærfninger, og denne lod dem befordretil Trykken ved 
Antonius Cocchi i bang Verk om Badene i Piſa. Ef— 
terat Locke havde giort to Reiſer, een til Tydſtland og 
en anden til Frankerig, paatog han fig den unge Grev 
Shaftesburys Opdragelfe. Denne," ſom fiden blev Stors 
cantéler i England, befordrede ligeledes Locke til en ans 
feelig Poſt, hvilken Philoſophen igjen miſtede, da Shaf— 
tesbury faldt i Unaade 1673. For ſin Sundheds Skyld 
begav Locke fig til Montpellier og derfra til Paris, hvor 
man modtog ham med ſtor Agtelſe. Her fuldførte han 
ſin Afhandling omden menneſkelige Forſtand (on the hu- 
man understanding), et Vark der vidner om det dy⸗ 
beſte og driſtigſte Studium af Metaphyſiken og med hvis 
Udarbeidelſe han tilbragte 9 Aar.” For at lære at kjen⸗ 
de vor Sjel, dens Begreber og Affecter, føgte han hver⸗ 
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ken at indhente Raad hos de gamle Philoſopher, . der vil- 
de givet ham falſk Efterretning eller hos de nye, der fun 
vilde forvirret ham. Han bar fig ad ſom Malebranche: 
han gif tilbage t fig felv, og, 'efterat han lenge, faa at 
fige, havde været fin egen BefEuer, gav han Verden det 
Speil, hvori han havde betragtet fig felv. Da han nu 
vilde udvikle den menneſkelige Fornuft omtrent ſom Anas 
tomiferne ſonderlemme hver enkelt Deel af det menne— 

fEelige Legeme; faa bar han viſt nof ved denne. Frems 
gangsmaade befordret Materialismen mere end han felv 
troede. + Qans Sætning: Gud fan ved fir Almagt 
gjøre Materien tænfende, er anſeet ſom en for hver Re— 
ligion farlig Paafſtand. Lockes Verk udmærfer fig fore 
nemmelig ved den Metbode, hvormed det er ordnet. 
Det ſkal fylde en tilfældig Anledning fin Oprindelſe: 
nogle tænfende Hoveder ſtrede nemlig, ſom man fortæller, 
om en Gjenftand, uden at kunne blive enige om ſamme. 

Locke, der var tilſtede og ſtiltiende hørte paa Striden, 
bemerkede, at hiin Strid, om hvis egentlige Materie 
hine Mænd vare enige, beroede pan en Misforftaaelfe 
ef Ordene. Dette gav ham den førfte Anledning til fit 
Vark. Han hævede nemlig den Bemærkning, at Grun— 
den til hiin Striid lage i en Ord⸗Vildfarelſe, til en als 
mindelig Sætning, ſteeg ned til Ideernes Oprindelſe 
fom til en førfre Aarſag, underſogte Tankerne i deres 
førfte Oprindelfe, og vifte derpaa den Indflydelſe, en 
falſt Brug af Ord fan have paa vore Slutninger. Han 
havde neppe været cet Mar borte fra England før man der 
beſkyldte ham for i Holland at have ladet trykke Pass 
quiller imod den engelſte Regjering, Denne Beſtyld—⸗ 
ning var Aarfag i at han miftede fin Plads i Collegiet & 
Oxford. Efter Carl 2dens Død tilbøde hans Venner - 
fig at indlægge Forbon for ham; men han fvarede: man 
behøver ingen Tilgivelfe, naar man et har begaaet nogen 
Forfecelfe; Imidlertid vilde nu engang hans Skjebne at 
han blev anfeet fom en Oprorer: han blev. nemfig inde 
viflet i Hertugen af Monmouths Sag, omendſkjondt han 
ei ftod i ringeſte Forbindelfe med ham. . Jacob 2den for- 
langte af Generalſtaterne at de Fulde udlevere ham. 
Locke var derfor nødt tilat jule fig, indtil hans Uſkyl⸗ 

* 
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dighed blev erkſendt. Men neppe var Jacob 2den ſtodt 
fra Thronen af fin Svigerſon Vilhelm af Oranien, før 
Loͤcke vendte tilbage til fir Fædreneland paa ſamme 
Flaade, ſom bragte Prindſeſſe Marie, Wilhelms 
Gemalinde, derhen. Ifslge fit Rygte havde han nu 
kunnet gjøre Fordring paa de vigtigſte Statsembeder; 
han fod fig noie med en Poſt ſom Commiffar i Commer⸗ 
cecollegiet for de engelſte Colonier, hvilken han beflæs 
dede med meget Bifald, Men, da Luften i London 
ſyntes at være hans Sundhed adelig, —— han ſin 
Poſt 1700 og begav fig til een af. fine Venner 6 Mile 
derfra, hvor han lykkelig tilbragde fine ovrige Dage i 

Rolighed under Bøn og Studeren. Her havde han den 
Fornoielſe at opdrage fin Vens Søn efter der af ham ud⸗ 
kaſtede Syfiem og fee ſamme ved Erfaringen fronet med 
ſtorſte Held. Han døde den 28 Oct. 1704 og blev-bes 
gravet i Dates i Grevſkabet Eſſer. Dronning Caroline, 
Georg den 2dens Gemalinde, har fiden ladet opſtille 
Lockes Buͤſte ved Siden af Bacos, Newtons og Clarkes 
i en af hende opbygget og Philoſophien helliger Pavillon. 
Locke var bekjendt i fir Fedreneland ſaavel af fin philoſo—⸗ 
phiffe Jver, ſom af fin Philoſophie. Der var ham, 
fom gav Parlamentet det Raad, at lade Pengene oms 
ſmelte paa Publikums Bekoſtning uden at forhsie deres 
Værdie, hvilket Raad Parlamentet fulgte. Man har 
en ſtor Mængde Varker af ham paa engelſtk; de ere ſidſt 
udgivne i London 1801 i 10 Octav-Bind. De mark⸗ 
verdigſte enkelte Bærfer heriblandt ere: Forſog om den 
menneſtelige Kornuft, hvoraf Vynne, ſiden Biffop i 
St. Aſaph, forfattede et Udtog, ſom Locke ſelv bifaldt 
og ſom af mange Laſere foretræftes Hovedværfet , der 
ofte er vanſkeligt at forſtaae; Tractat om den borgerlige 
Regjeringsforfatning, hvori fode dadler og aldeles for— 
kaͤſter den uindſtrenkede Magt; tre Breve om Religis 

onstoleranſe, hvilke førft bleve ſtrevne paa Latin, men 
kom ſiden ud paa engelſt; Tanker om Borneopdragelſen, 
hvoraf Rouſſeau har laant mange Tanker for fin Emil, 
ligeſom af Verket om Regjeringsforfatningen for fin 
Contradt social, Varket felver overſat paa franſk, 
tydſt, holl andſt og flamſt. Han hav og ffrever den for⸗ 
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nuftige Chriſtendom, et Verk, der indeholder Sætnins 
ger, der kunde gjøre Forfatteren mistenkt for Socinia— 
nismus. San paaſtager blandt andet, at der -infet ins 
deholdes i den aabenbarede Refiaton, ſom er i Strid 
med Fornuftens Begreber, Jeſus og hans Diſcipler 
lævte ingen anden Troesartikier end ac troe paa. Jeſus, 
den ſande Meſſias. Hans Paraphraſer over nogle af 
Pauli Breve indeholder Beviſer for hans Kundffab i 
den hellige Skrift, hvis Studium han opoffrede fig fine 
fidfte Leveaar. Hans efterladte Véerker indeholde Af— 
handlinger om forfEjellige phi oſophiſte Gjenſtande. Da 
Locke havde en udbredt Kundſkab om alle Nationers Sæ: 
der, faa valgte de eng” ſt⸗Colonier i Amerike ham til des 
res Lovgiver og kappedes om ar give de Forſkrifter, han 
udfaftede for dem, fovmæsfig Kraft. Vit ville flutte dens 
ne Artikel med nogle Anekdoter af Loctes Liv. Han var 
hoimodig og tillige højt godmodig .€n ung Mand, 
fom han havde viiſt de ſtorſte Artighheder og den meeſt 
levende Intereſſe, beſtjal og bagtalte ham, men geraas 
dede kort derpaa ved fine Udfvævelfer i den ftørfte Armod. 
Da han nu ei vidſte af hjelpe fig paa nogen anden Maas 
de, vendte han fig fil Locke, mod hvem han grovelig havs 
de forfeet fig... Locke tog en Banknote frem pda 100 
Pund og overrakte den Ulykkelige ſamme med følgende 
Ord: „Jeg tilgiver Demi; dog før Jeg ei ſette Dem 
iftand til andengang at blive Tyv og Forreder imod 

mig.” Spil anfaac ban for der dummeſte og uværdigfte 
af al Tidsforbriv. Da han engang ter Selſkab fandt 
flere Herrer af megen Forſtand beſkjeftigede med Spil, 

faae han derpaa i Hørftningen med megen Taalmodighed; 
men derpaa tog han fin Tegnebog op af Lommen og bes 
gyndte at ſtrive meget opmærÉfomt. Da Cen af Herrer—⸗ 
ne ſpurgte ham, hvad han faa ivrigt rev, ſvarede Locke: 
„Mylord, Jes optegner her hvad de aandrigſte Mænd i 
Kongeriget have talt ito Timer.” Nu forelæfte han 
dem noget deraf, og de bleve undſeelige derved. Diſſe 
Herrer vare Hertugen af Buckingham, Lord Halifar, 

: — Aſhley og nogle andre. 

Lockmann, med Tilnavnet den viſe, undertiden 

* 
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og faldet Ahre Anam (Anams Fader), var en berømt 
Philoſoph blandt Mthiopierne eller Nubierne, om hvem 

Araberne fortelle en Mængde Eventyr. De fortalte om 
ham, at han varen ſort Slave med tykke Læber og krum⸗ 
me Been, og blev i Salomons Tid ſolgt til Joderne. 
Hans Charakteer ſtildres omtrent faaledes ſom vi ere 
vante til at tænfe og WÆfop. Man ſpurgte denne Viſe 
engang af hvem han havde lært Viisdommen. Han ſva⸗ 
rede: „Af den Blinde, ſom aldrig ſatte en Fod foran den 
anden uden at underjøge Veien”. Engang blev en Kar 
ravane plyndret. Forajeves bad man med Taarer i Mis 
nene Roverne dog at fade faa meget Mundforraad blive 
tilbage, at man kunde fortſette Reiſen; Noverne bleve 
ubsielige. Lockmann befandt fig imellem diſſe og Cen af 
Kjøbmændene fagde til bam: „Hvad, ſaaledes undervis 
jer du altfaa' diſſe Misdedere?“. Lockmann fvarede: 
„Jeg undervifev dem ikke, thi hvad ſtulde de vei med 
min Viisdom““. Den Anden ſagde: „Hvorfor er du da 

iblandt diſſe onde Menneſter?“. Lockmann fvarede: 
„Jeg beftræber mig før at undetføge, hvordan de ere 
blevne der”, Engang havde hané Herre givet ham en 
Melon af meget flet Smag; han fpifte den. Herren, 
ſom forbauſedes over denne Lydighed, ſpurgte ham, hvor 
han havde kunnet ſpiſe en faa flet Frugt. Lockmann fvaz 

rede: „Jeg har fan ofte-faaet føde Frugter af dig, at 
Jeg vel ogſaa engang fan ſpiſe en bitter“. Dette Svar 
rørte hans Herre [aa meget, at han paa Stedet ſtjenkede 
ham fin Frihed. Man har et Vark: Fabler og Tanke— 
ſprog, ſom Araberne tilfrive denne Lockmann; dog troer 
man, af det er fra en ſenere Tid, men famlet af denne 
Viſes Taler, Hiſtorieſkriverne fEildre Gam fom en 
Mand, der var lige agtværdig ved fine Kundſtaber og 
ved fine Dyder og hengiven til frille Betragtning. Erpe—⸗ 
nius udgav Lockmanns Fabler paa arabiſt med en latinſt 
Overſettelſe og tilføigde den fin nyeſte arabiffe Grammas 
tik, der udfom t Leyden 17636 og 656 tet Qvarfbind. 
Siden blev den overfar af Tannequy paa franſke Vers. 

J Vaticanet gſemmes en gammel af Perſerne forfærdiget 
Afſtrift af diſſe Fabler. 

X 
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Locle en ſtjon bygget Flekke hører til Grev— 
ſtabet Valangin i Schweitz, ligger meget adſpredt, 
har mange ftore og ſmukke Huſe og over 3000 Indbyg⸗ 

gere, fom eve Uhrmagere, Guldarbeidere, mecha⸗— 
niffe Kunſtnere af alle Slags, Kniplingsmagere og ans 
feelige Kjøbmænd; de have Varecplagi de flefte af Euro— 

pas Handelsſteder. Dette Steds Beliggenhed paa Gura 
er faa høi, at Kirken der har omtrent ſamme Hoide ſom 
Spidſen af Brokken. Sardeles merkvoerdige ere de 
herværende Uhrfabriker, hvis Hovedſede fornemmelig ev 
i Locle og hvilke her og i de omliggende Dale give ved 
10000! Menneſkes Naring og ere indrettede for 130 Aar 
ſiden. Ved Staden ligger de bergmte Locles Klippemoller, 
fom man har anlagt i en Kloft af Bjerget, hvorigjennem 
Bakken Bied Ander. De drives af tre-under hverandre 
liggende Mollehjul, hvoraf det underſte er 100 Fodi 
Dybden. É 

Lod betyder overhovedet en Vegt. Man betegs 
ner i Saerdeleshed ved dette Ord: 1) et ved en Snor bes 
fæftet tungt Legeme, almindeligt af Blye, hvormed Søs 
farende underføge Havets Dybde og Beſkaffenhed, men 
Murere og Tømmerfolf bruge der til at udfinde Lege— 
mers lodrette Standpunfr.- 2)Reod betyder og Halvpar⸗ 
ten af en Unge eller 32tedelen af et almindeligt Pund og 
indeholder da 4 Qvintin. 3) Endelig betyder Lod, for— 
nemmelig ved Metalarbeide, et let flydende metalliſt Les 
geme, hvormed et fvært fmeltende Legemes Samenføinins 
ger forenes. ; 

Loda forefommer i Osfians Digt og menes af være 
Othin (eller maafEee Thor), der nod fortrinlig Tilbedelfe i 
Norden. 3 

Lodi, en temmelig ftor og velbygget Stad i Pro⸗ 
vindſen Mailand i def lombardiſk-⸗venetianſte Kongerige 

. ved Adda ten meget frugtbar Egn , talte. 1774 16000 - 
Indb., hvoriblandt 795 Geiſtlige. Det der værende 
Biſpedom ftager under Erkebiſpen af Mailand. Stas 
den har et faft Slot. De ſaakaldte Parmeſanoſte fors 
færdiges ikke Parma, men afene i og omkring Lodi og 

/ 
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anſees får de bedſte i hele Stalien; ligeledes ev det her⸗ 
værende ſtjsnne Porcellain og Fayance: Arbeid berømt. 
Over Adda gaaer en over 1000 Favne lang. Broe. Den 
er berømt af et Slag, - ſom Bonaparte vandt der 1796 , 
over den økerrigffe Armee under Beaulieu. Mſterri⸗ 
gerne havde paſſeret Adda, romt Lodi og fiode i en fryg⸗ 
telig af 30 Kanoner forfvaret Stilling , hvortil man 
blot kunde komme over en ſnever Broe, fom det 
fyntes umuligt at paſſere. Bonaparte forffræffedes 
ei over denne Vanſkelighed. Han førte fin Hær frem 
i flattet Colonne, lod Hele fit Artillerie rykke frem og 
marfdjerede i Stormſkridt mod Fienden under Udvaas 
bet: Vive la republique! Blodbadet var i. Begyndel— 

ſen ſtrekkeligt; def oſterrigſte Skyts fældede hele Rek⸗ 
fer, Franſemendene begyndte at vige og Slaget ſyntes 
tabt, da Berthier, Maſſena, Cervoni, Dallmeyer og 
Lannes ſtillede fig i Spidſen af Heren, trengte frem 
over Broen og toge de oſterrigſte Batterier. Pers 
rigerne vilde gjengjelde denne Driſtighed: de gjorde 
Under af Tapperhed, begge Hære fægtede med Forbits 
bittrelfe og Seieren fvævede- uvis imellem dem. Da 
vifte Augereau fig i Spidfen af fin Divifion, og Slas 
get var afgjort. MØfterrigerne bleve faftede ud af deres 
Stilling, tabte Endeel af deres Artillerie og 3000 
Dode, Saarede og Fangne; men Beaulieu reddede 
ſine Vaabens ICre, ved et msd beundringsværdig Ors 
den og Koldblodighed iverkſat Tilbagetog. De Frans 
ſkes Tab. var endnu ſtorre end Oſterrigernes. Kjen⸗ 
dere have dadlet begge Feldtherrer, Bonaparte, fordi 
han tog en Poſition med faa ſtore Opoffrelſer, hvil⸗ 

ken han, ved 24 Timers Ophold funde have taget 
langt. lettete og ſikkrere og Beaulieu, fordi han overs 
ilet rommede «Lodi, uden ar affafte Broen, hvor⸗ 
ved han vilde gjort den — Armees Fremtræengen 
umulig. 

Lods (Pilote) kaldes i Søftæderne og Søegnene 
en Soemand, der noie fiender Indlobet til Havnene, 
Kyfterne og den hele Søcgn, ſaaledes at hån kan ſtyre 
de tilſeilende Skibe i Havn eller bringe dem i Sikkerhed 
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i paakommende Fate, ſaa at de ei ſkal ſtode paa Sande 
baner eller Klipper. — Lodſenes Forretninger ere meget 
farlige og fordre duelige og erfarne Menneſker, hvorfor 
de forſt mage prøves før de paatage fig denne Forretning. 
De ere ſtedſe færdige med. deres Bande af ile Skibe til 
Hjelp paa givet Signal, 

Loft falder man den Deel af ct VWærelfe eller en 
Sal, der bedæffer famme oventil. Almindeligt ev det 
horiſontalt, men i Sale, Kirkerec ogfan meget ofre hvels 
vet, enten af Træe eller Steen. Loftet omgives ofte 
afen Rand, inden for hvilken det almindelig bliver glat. 
Dog inddeles detfeindre Rum ofte i Felder ea prydes med 
Lsvvcerk, Blomſter og Arabeffer, enten af Stucco 
(Stuccaturarbeid) ellev blot malet. Tit er det og ect 
virkeligt Billede, hvormed Loftet ſmykkes. J der hes 
le Malerie er maaſtee intet vanſkeligere end dette 
Slags Stykker, og Theorien er i ſtor Forlægenhed 
med bem. Modftandere af dette Slags Malerie paas 
ftraae, at det har et aft for vanfÉeligt Standpunkt 
for Jagttageren; og virkelig maa og Kunføneren vær 
re opmærffom paa at han benytter fit Locale anders 
ledes end Maleren ellers, hvis ei Diet iftedet for at 
behages, ſtal ſtodes og al Sandfyn'ighed fornærme. 
Han maa fee paa fo Ting: Øjenftande og Behandling. 
overeensſtemmende med hans Locale. Abbed Langier 
lededes vift af en meget rigtig Følelfe, naar han et 
vilde taale Teraffer eller Bjerge, Bygninger celler Flos 
der, Skove eller andre Gjenffande, der afdrig Fan væs 
re over og. Peter af Cortonas og Lebruns Loftſtyk⸗ 
fer med Wneas's Flaade og Herkules's Bedrifter 
funne være ſmukke Malerier,” men ere nevpe paa 
det rette Sted. Den funde Menneſteforſtand fores 
kommer det ſom om fun  mner af Luftriget kunne 
paſſe fig for Loftmalerier, og, naar vi hertil regne alle 
Religioners mythiſke Væfener faa ſteer det, fordi vi af 
en fra Barndommen tilvandt Conveniens finde det na— 
turligt. De allegorife Veſener derimod, ſom Sulzer 
endnu tilftaaer, maae uden tvivltaale megen Indſtræen— 
kelſe. Men har og Kunſtneren heldigt valgt fin Gjen⸗ 
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ſtand er der endnu meget at overveie med Henſyn til Des 
handlingen. Da Loftet ligefom hæves bort ved Maleriz 
et og Synet trænger ind i Himmelens Egne, faa forſt aa⸗ 
er det fig ſelv, at Maleriet maa udføres i en luftig Colo⸗ 
rit. Figurerne maae være tegnede ſaaledes, at de fra Des 
tragterens Standpunkt nedenfra opad virfelig frembyde 
Synet af over os fvævende Figurer, eller de mage for af brus 
ge et herved ajmindeligt Kunſtudtryk plafonere. Dette uds 

fordrev en dyb Kundſtab om Perſpectivet, der fordrer 
en anden Anordning ved flade end ved hvælvede, Lofter. 
S nøie Forbindelfe med Perſpectivet ftaae Forkortelſer, 
uden hvilke Plafoneren aldrig fan lykktes. Derfor var 
og Correggio Mefter heri, ſom hans Kuppler i Domkir⸗ 
ken og St, Johanneskirken i Parma beviſe; da derimod 
Rafael, om gierne undgik Forkortelſe,heri faaer tilbage. 
Det behøver neppe at erindres, af de fremſtillede Gjenſtan⸗ 
de altid maa ffaae i Overeensſtemmelſe med Henſigten af 
Bygningen, hvor de da funne tjene til noiere Charactes 
riferen. Kun Lofter af nogen Hoide funne tillade Lofte 
ſtykker, maaffee fornemmelig de hvelvede. Jovrigt 
have de beromteſte Architekter opbudet Malernes Talens 
ter for derved at forſtjonne deres Varker. 

CLogarithmus er et mathematiſk Kunſtudtryk for 
et Tal, hvorved Storrelſen af et Talforhold med Henſyn 
tilet Grundforhold udtrykkes. Navnet er græfE og bes 
tyder Forholdstal. Exempler kunne bedſt forklare Loga— 
rithmens Veſen. Ethvert Tal er fun tankeligt med 
Henſyn til dets Eenhed, f. Ex. 3 fun med Henſyn til 1, 
hvoraf det er det Tredobbelte. Dette kalder man For— 

hold; derfor er ethvert Tal et Forhold til dets Eenhed, 
og tilfjendegiver fammes Verdie. Et Forholds Vardie 
erkjendes, naar man ſammenligner to Tal med hverans 
dre og ſammes Størrelfe kommer ved et tredie Tal til vor 
Bevidſthed, f. Er. 9 til 3 ved Tallet 3, 9 til 18 ved 
Tallet2 26, Tænfer man fig nu en Rakke af Forhold, 
fom alle have eens Verdie, ſom 1 til3, 3 tilg, 9 til 
27, 27 til $£ 20. (hvor hvert Forhold er fom 1-'til 3) 
og man antager 3 til 1 ſom Eenhed, area til I fags 
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ledes det dobbelte, 27 til 1 det tredobbelte, 81 til Er 
det fiirdobbelte. Talene I, 2, 3, 4, der tilfjendegive 
et ſaadant Forholds Verdie med Henſyn til Grundfors 
holdet, kaldes Logarithmer. Er altfaa I Logarithmen 
til 3, faner 2 Logarithmen til 9, 3 fil 27, 4 til 81 ꝛc- 
Men antager man et andet Forhold f. Er. 4 til 1 fom 
Grundforhold, følgelig I fom Logarithme til 4 faa blev 
2 Logarithmen til 16, 3 Logarithmen til 64 20. Lo⸗ 
garithmerne til de mellemliggende Tal, fom alle maae 
være Broker, lade fig alle beregne og opſtille i Rakke. 
En efter et viſt Grundforhold gjort Beregning af Logas - 
rithmer til alle Tal til en vis Grændfe falder man er log 
garithmiſt Syſtem: det almindelige er det Briggſte, 
hvor Grundforholdet er 10 til 1 og følgelig Logarith— 
men til 10, 2 Logarithmen til 100, 3 Logarithmen til 
1000 26. Alle Logarithmer afde mellemliggende Tal 
ere beregnede og bragte t Tabeller, hvis Brug i Regner 
funften er af ſtor Beqvemfed, iſer ved«ftore Tal. De 
dertil hørende Regler ere meget ſimple og lette. Har 
man Taf af multiplicere faa adderer man deres Logas 
rithmer, har: man Tal af dividere,” faa fubtraberer 
man Logarithmerne al man derimod ophsie Tal til Pos 
tenſer, faa multiplicerer man deres Logaritmer med 
Potenſerne, ſtal man uddrage Roden, faa dividerer man 
Logarithmerne med Rodexponenten. Forhen har man 
fin anvendt Logarithmerne paa mathematiſte Regnin— 
ger, uden at bruge dem i Forretningslivet. Men den 
overørdentlige Bequemmelighed, der er ved dem, anbes 
faler dem til alle, fom have med ſtore Regninger at gjøre, 
fornemmelig Kjøbmænd. Logarithmerne ere. anvendes 
lige felv ved Regula de Tris Exempler, f. Er. naar 
460 Stykker fofter 1290 faa fofter 8150 Stykker 

150 1250 ; 
——— Daler. For ei at anvende den omftæns 

—— Multiplication og Divifion, adderer man Lo⸗ 
garithmen af 8150 til Logarithmen af 1250 og træffer 
derfra Logarithmen af 460. Opſoger man nu Diffes 
rencen i Logarithme⸗Tabellerne, faa ev det dertil horen⸗ 
de Tal Tallet paa de Dalere man ſoger. 
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Logau (Frederik, Friherre af) blev født i Schleſien 
1604. 03 traadde ſom Cancellieraad i Tjenefte hos Hers 

tugen af Liegnitz. I Aaret 1648 blev han optagen é 
det frugtbringende Sel fab.  - Kjerligfed til Digtekun⸗ 
ſten maa alerede tidligt have yttret ſig hos ham; thi han 
ſiger feln, at han tidligt har digtet. J hans modnere 
Aar ſynes hans Forretninger ei at have tilladt ham at 
forføge fig i lange Digte, og ban indſtrenkede fig. dere 
for til Epigrammer. Han udgav førft en Samling af 200 
Epigraminer under Titel: Erſtes und anderes Hundert 
deutſcher Reimſpruͤche Salomons von Golaw, Breslau, 
1638. Den gode Modtagelſe, diſſe Epigrammer havde 
fundet, bevægede ham til ſandſynlig 1654 at foranftalte 
en nye fuldſtendig Samling af hans Digte, der indehols 
der 3000 Sinddigte og beløber fig til 2 Alphabeter og 
16 Ark. Logau, fom en Samtidig af Opitz, traadde 
i denne fin ſtore Forgiengers Fodſpor og forraadede oftes 
ve dennes Energie og Styrke i Udtryk. Hvo der imid—⸗ 
lertid, fom Logan, ſtriver Epigrammer i fufindeviis, maa 
frembringe meget middelmaadigt, ja undertiden endog 
Slet. Dog vidne mange af, hans Epigrammer om er 
original og lykkelig Opfindelſe og ere ligeſaa ſtjont 
fremſatte ſom tænkte. - Jovrigt er Logaus Epigrammer 
faa meget mærfyærdigere i den tydſte ſatiriſte Poeſies 
Hiſtorie, jo ſparſommere der er arbeidet i denne Digtes 
art af Tydſte. Dog glemtes Logaus Epigrammer 
alerede af hans Samtidige. Forſt Ramler og Leſſing, 
der 1759 foranſtaltede et Udvalg af hans Cpigrammer , 
droge paa nye Opmærffombeden paa ham. Efter Lese 

fings Død udgav Ramler 1791 dette Udvalg anden 
Gang. Logau døde i Liegnitz den 25 Juli 1655 i en 
Alder af 51 Aar. 

Logik. Under dette forkortede greſte Navn 
(egentligt Aoycæn nemlig &micmun) forſtaaes alminde⸗ 
ligt Videnſtaben om Tenkningens Løve og den rigtige 
Tankeforbindelſe, fEjøndt det er uviſt om dette Navn 
nermeſt al udledes af Tanken eller af Sproget (thi Ore 

det Aoyog har begge Betydninger)· ve falder denne 
2 
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Videnffab Tænfelære, fordi Talen her er om en videnſka⸗ 
belig Fremftillelfe af de Love, ſom Forſtanden maa følge 
i al Tenken (deraf logiſte Love), hvor forſtjellige iøvrigt 
Gjenſtandene ere, og uden. hvis Jagttagelſe ingen 
Sandhed er mulig for og. Heri ligger fornemmelig Logis 
kens Vardie ei altid art være en Canon (Retteſnor) for 
den practiſte Forſtands Brug, men og en Forberedelſes⸗ 
Videnſtſab for alle andre Videnſkaber ifær Philoſophien, 
da den indeholder Anviisning, hvorledes enhver Erkjen— 
delſe ſtal erholde videnſkabelig Sammenhæng og blive til 
Videnſkab. Men, for faavidt de logiſte Love fun bes 
fremme vor Erkjendelſes abſtracte Form, men aldeles ikke 
give nogen Anviisning, hvorledes man erholder Erkjen— 

delfens Stof og fEaffer fig den fande Indſigt i Tingen, 
(hvormed den egentlige. Philoſophie har at gjøre) forſaa— 
vidt har man paa nye ſtildt Logiken fra den egentlige 
Philoſophie, ellersfaldt den. Formalphilofophie. Kalder 
man blot philoſophiſt Videnſtab den, hvis Erfjendelfe et 
er nogen Gjenſtand for Erfaring, men øft af Fornuften 
ſelv, fan er Logiken oprindeligen en faadan, thi Tanke— 
forbindelfens Love have denne Oprindelſe, og Logikens 
Indhold er derfor af mere apodictifE Art og mere des 
monſtrativ Vished end Indholdet af nogen anden philo— 
ſophiſt Videnſktab. Derfor har man og med Nedſattel⸗ 
fe af Metaphyſiken eller den tranſcendentale Philoſophie, 
alt for meget priiſt den Beſtemthed og Fuldftændighed 
og i denne Henſeende fat den ved Siden af Mathematis 
ken. Men den blotte, ſelv fyftematiffe Tænfen er 
endnu ingen Philofopheren og den meeſt ſyſtematiſke 

Orden gjør Paaftand ei til Sandheder, og Fattelighed 
erei Philoſophiens hoieſte Maal, ja al demonſtrativ Vis— 
hed forudfætter dens Principiers Sandhed, og en Gjens 

ſtand, hvorpaa den fan aabenbare fig. Man bør derfor hvers 

fen gjøre for meget af Logifen, ſom de gamle Philoſo⸗ 

pher, eller ubillig: nedſette den ſom mange af de Nyere. 
Man deler Logiken almindelig i den rene og anvendte. 
Den forſte ſkal betragte Tenkningen i fig felv efter fammes 
Love, Operationer (begribe dømme og flutte) og deres 
Produkter (Begreb; Dom og Slutning) i der Enfelte 
og med Henſyn til der Hele faavelfom i Syſte⸗ 
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mets videnſkabelige Uddannelfe og dets Former, men den 

anvendte betragter Tenkningen under færdéles fubjective 
og objective Henſyn, ſom man maa tage i Anvendelſen 
af Tenkelovene. J ſidſte Tilfælde forudfætter Logiken 
CErfarings s Sjelelæren, hvormed den og ſom Forbere— 
delfesvidenfEab til Philoſophien ſtaaer i noieſte Forbins 
delfe. Togiker falde vi den fom giver fig af med og lær 
rev Logiken, fornemmelig naar dette ffcer med Helt, el» 
ler overhovedet den, ſom forſtaager at anvende de logiſte 
Love med Bevidføhed i Tenkningens Gebeet og har hævet 
denne Anvendelſe af de logiffe Love til Kunſt; vi bruge 
ogſaa Navnet Dialektiker. Logikens videnſtabelige Ud— 

dannelſe finde vi førft hos Græferne. Zeno fra Elea fals 
des ofte Logikens eller Dialektikens Fader; dog var fams 
mes Studium dengang meer af praktiſt Intereſſe eller 

afhængig af Tales og Deſputerekunſten og udartede ſom 
Kunſt i Slutninger og Beviſer fnart i Sophiſtik. So— 
phiſterne og den megåriffe Skole Eſtiftet af Euklid fra 
Megåra) uddannede denne Kunſt meget; den ſidſte blev 
derfor faldt den eriſtiſke ellev dialektiſte og er berømt ved 
Opſindelſen af flere Sophismer. Ariſtoteles gjorde det 
førfte omfattende og reen videnffabe!ige Forføg at frem— 
ſtille Tenkeformerne in Abstracto, hvorfor han med 
mere Ret fan kaldes Logifens Fader. Herhid høre hang 

logiſte Skrifter, ſom den fenere Tid hav givet Navnet 
Organon og ſom naſten to Aartuſende vedligeholde en 
herſtende Anſeelſe i Phiſoſophernes Skoler. Hans Uns 
derføgelfer gik tillige ud paa Sandhedens Criterier, hvori 
Epicur, Zeno, Stifter af den ſtoiſte Skole 0. a. fulgte 
ham, Den Anfeelfe, Logiken eller Dialektiken erholdt 
i den ſenere Tid, fornemmelig i Middelalderen, ſaa at 
den næften ubetinget anfaaes fom reelt Organon for alle 

Videnſkaber og fra det $de Aarhundrede blev lært ſom 
en frie Kunſt, ſteeg hoieſt i den fEolaftiffe Philoſophie, 
fom fun var et Slags nye Sophiſtik og fornemmelig tjens 
re Theologien. Mod denne Anfeelfe fremtraadde Petrus 
Ramus (Pierre de la Rameé ), Baco og andre med 
grundede Indvendinger. Descartes og Malebranche 
blandede igien Logifen med Metaphyſiken. Locke, Leib— 

nitz og Wolf, Thomaſius, Cruſius, Lambert (i, &: nye 
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Organon) Reimarus, Feder o. a, have ſtor Fortjeneſte 
af den nyere Logikes Uddannelſe. Ligeledes Kant og 
hans Difciple Meeß, Hofbauer, Jacob, Krug, Fries, 
ſa avelſom en Bardili, Schulze, Reinhold 0. a. Fichte 
forviſte den af Philoſophiens Egne og paaſtod dens Af⸗ 
hengighed af Metaphyſiken. Schelling erflærede, den 
var ſom en fremmed Videnſtab Philoſophien endog mods 
fat Klein og Thanner, ſom følge hans Synsmaade, 
have faavelfom Hegel nylig føgt af fremſtille Logiken ſaa—⸗ 
ledes at man endnu ftedfe ev af forfEjellig Mening om 
Hovedpunktet nemlig dens Forhold til Metaphyſiken og 
dens Formers Anvendelſe i den philoſophiſte Specula⸗ 
tions Egne. 

Logiſtik kaldte man forhen Regnekunſten og man 
deelte den i Tal⸗ eller Cifferregnekunſten og i Bogftavs 
regnefunften eller Algebra. Saaledes falder man og i 
Ktigsvidenffaben Beregningen af de tactiſte Bevegelſer 
efter Tid og Rum. Logiſtiſt ev hvad der har Henſyn til 

Regnekunſten; det maae ei forvexles med logiſt, fom er 

det der hører fil Tænfelæren eller er ſerdeles overeens⸗ 
fremmende med de logiſte Love. ; 

CLogogryph er fun forÆjellig fra Charade ders 
ved, af man ei alene fom i denne giver de enkelte Sta— 
velſer egne Betydninger, men af man ved Bogſtavers 
Borttagelſe, Tilfætning eller Omfætning føger at udfins 
de flige Betydninger. 

Lohenſtein (Daniel Caspar v.) blev født den 25 
San. 1635 i Nimptſch, en Stad i det ſchleſiſke Fyrs 
ſtendome Brieg, og lagde der Grundvolden til fine 
Studier, Siden fortfatte han dem ved Gymnaſiet i 
Breslau, hvorfra han 1650 gif til Univerſitetet i Leip> 
gig og derfra til Tübingen. Derpaa tiltraadte han,en 
Reiſe igiennem Tydſtland, Schweiz, Nederlandene og 
Holland og vendte tilbage til Vands. Efterat han hav; 
de giftet fig med én meget vig Dame, blev han 1666 
udnævnt til Regjeringsraad, til Keiſerlig Raad og førfte 
Syndicus i Staden Breslau, Alerede i fit 15de Aar 
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forfærdigede han tre Sorgeſpil, der ogſaa fenere ere blev⸗ 
ne trykte. Man Fan med Rette kalde ham et godt Hoved, 
ſom vel ikke manglede Genie, men dog Smag. Foru—⸗ 
den en udbredt Lærdom befad hanen for Kundffab i de 
nyere Sprog: Nyhedsſyge eller Begjerlighed at fordunk⸗ 
le fine Forgjengere vildledede ham. Ikke deftomindre 
fandt han ſnart Cfterlignere, der endnu mere overdreve 
hans Overdrivelſer, og ſaaledes blev han, maaſtee uden 
felv af ville det, Stifter afen Sekt, der efter ham falde 
tes Lohenſteinianer, ſtſendt Hofmannswaldau alerede 
tidligere var geraadet paa ſamme Afvei, De lohenſteini⸗ 
ſte Digte ere for det meſte fulde af fmagles Bombaſt, 
falſt Pathos og unaturlige Billeder. J hans Sørger 
fvil, der maaffee igvrigt er det bedfte af hang Poeſier, 
findes diffe Feil i høi Grad. SI hans Proſa herſker ligele⸗ 
des med nogle Undtagelſer Svulft og Bombaſt, afvexlen⸗ 
de med de laveſte Platheder. Hans Sorgeſpil, der ef- 
ter Tidsordenen indtage den førfte Plads blande hans 
Varker, ere: Ibrahim Baſſa, Agrippina, Epicharis, 
Clespatra, Sephonisbe og Ibrahim Sultan. Hans 
svrige Digte ere ſamlede af ham under Navn af Blom⸗ 
fter. (Blumen ), den ſidſte af Hyacintherne, tilſtrevet 
Balthaſar Fred. v. Logau, vifer af Lehenftein ved luttret 
Straben efter Fuldkommenhed let kunde bleven en for» 
fræffelig Digter. Blandt hans proſaiſte Skrifter ude 

- mærfer fig Helteromanen Arminius og Thusnelda, uns 

der hvis Udarbeidelfe han døde; den blev fortfat af hans 
Broder og efter dennes Død fuldført af Preſten Wagner 
i Leipzig. Omendfiøndt denne Roman har ſamme 
Feil fom hans ovrige Varker og ffjøndt Døden hindrede 
ham i at lægge fidfte Haand paa den, finder man dog 
fraftige Steder deri, hvori Forfattetne have foredraget 
ftore og ophøjede Tanfer i Ejernefuld Korthed. Denne 
Roman udkom førft i Leipzig 1639 og 1692 i to Quart⸗ 

"Bind, hvorpaa fulgte en anden forøger Udgave (Leipzig 
173 1). Lohenſtein døde i Breslau den 18de Apr. 
1633 i en Alder af 48 Aar, g 

Loire den ftørfte Flod i Frankerig udſpringer paa 
et af Sevennerne, Gerbier le Saur falder i Dep, Arde— 
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che, og løber neden for Nantes ud i det atlantiſke Hav. 
Den løber i en Længde af 90 Mile. Omendſkjondt den 
har mange Grunde er den dog feilbar for ſtorre Coffar—⸗ 
dieſtibe til Nantes, for mindre til Briare og for fmaae 
Fartøier til Roanne. Flere Dep. have Navn af Loire, 
f. Er. Loire, HOpre⸗Loire, Nedre Loire, Loire og Cher, 
Cure og Loire, Indre og Loire, Loire og Mayenne. 

Loke Laufeiaſon, en Søn af Jetten Forbaute og 
Troldqvinden Laufeia, var af Naturen udruftet med ftore 
Egenſkaber og megen legemlig Sfjønhed, men var ders 
hos letſindig, liſtig og ondſfabsffuld. Odin havde indse 
gaaet Foftbrødrelaug med ham og han var ſtedſe i Aſer— 
nes SelfEab, hvorfor han og kaldtes AſaLoke. Han 
var gift med Signie og avlede med hende Vale, Narfe og 
flereBorn. Jettinden Angerbode fra Jotunheim fødte ham 
tre ſtrekkelige Born: Midgardsormen, Fenrisulven og 
Hel (Hela, Døden), fom han uden Gudernes Vidende 
lod opdrage i Setternes Land. Odin, ſom afen Spaaz 
dom vidfte, at diſſe Børn ſtulde blive Gudernes Fordærs 
velfe, [od dem hente, faftede Midgardsormen i Afgrun— 
den, nedſtyrtede Hæl i Niflheim og opfødte Fenrisulven 
i Valhalla, hvor den med megen IMøie blev tæmmet. 
Loke deeltog i Aſernes Eventyrer, fEadede dem ofte ved 
fin Ondffab, men hjalp dem og undertiden ved fin Klogs 
ffab. Han var med Thor paa hans Reife til Jotunheim; 
han bragte Idunas Æbler i Jetten Thiaſſes Vold, men 
ſtaffede dem dog, fEjønde med ftor Gare, tilbage igjen. 
Flere Gange opbragte han Guderne imod fig, men paas 
drog fig endelig deres uforſonlige Fiendſtab ved at befors 
dre Balders Død. Frigga havdetaget hele Naturen i Eed 
ei at ſtade Balder, undtagen etubetydeligt lille Tree, Mi- 
fteltein, fom hun overſaae. Dette fif han i ſin Magt, for; 
førte den blinde, men ftærfe Hodur til at kaſte det imod 
Balder, fom døde deraf. Loke tilintetgjorde ogſaa 
Gudernes Haab at faae Balder tilbage fra Hæl, og maat⸗ 
tenu flygte fra Aſerne for at undgaae deres Hevn · Han 
fEjulte fig f et Fjeld og byggede ſig et Huus, der var aa⸗ 
bent til alle Sider for derfra at funne fee hvad Guders 
ne foretoge fig, Endelig opdagede Aſerne hans Opholds⸗ 
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fted, men han forvandlede fig til en Lar og ftyrtede fig i 
Vandet (Falaugurs Fog). Aſerne forfærdigede et Fis 
ffergarn og efter to Gange at have trukket forgjeves lo— 
de de Garnet gaae til Bunds; Loke føgte af ſpringe over, 

men Thor greb ham om Halen og fangede ham. De fans 
gede tillige hang Sønner Vale og Narfe, den førfte fors 

vandlede de til en Ulv, ſom fønderfled Broderen Narfe, 
og med dennes Tarme, der med Tiden bleve til Jernlen— 
fer, bandt Aſerne Loke til tre Fade Klipper, ſom de havs 

de opreift paa Kanten. Over Lokes Hoved hængte Gud: 
inden Sfada en Slange, hvis Gift dryppede ned i hans 
Anſigt og foraarfagede ham redſomme Smerter. Der— 
for fidder hang troe Kone Signie hos ham og holder et 
Fad under Slangen for at optage Giften, men, naar 

Fadet er fuldt og hun fail flaae Giften bort, drypper det 
paa ham og ſmerter ham i den Grad at han brøler-og 
vrider fig faa Jorden ryſter; dette er Aarſag til Jord— 
ſtjelv. J denne Tilftand dliver Loke indtil Ragnarokr. 
Da fommer han los, gaaer imed Guderne, og falder i 
Kamp mod Heimdal faavelfom denne. 

CLolli (Antonio), en beromt Violinſpiller, blev 
født 1723 i Bergamo og ftod fra 1762 til 1773 fom 
Concertmefter i Tjenefte hos den daværende Hertug af 
Wuͤrtemberg. Derfra gik han til Rusland, hvor hans 
Spil faaledes behagede Catharina 2den. at bun forærede 
ham en Bue, hvorpaa bun med egen Haand havde fErez ” 
vet de Ord: „denne Bue, forfærdiget af Tatharinas 
Haand, er beftemt for den uforlignelige Lolli.“ J ars 
ret 1795 gjorde han en Reiſe til England, Frankerig og 
Spanien, og fEal i Madrid for hver Concert foruden 
mange andre Foræringer af Theaterentrepreneurerne 
have erholdt 2000 Realer. Derpaa gif han 1789 til 
bage til Italien, hvor han døde i Neapel 1794. » Den 
Ferdighed, han havde erholdt paa fit Inſtrument, forbau— 
fede ſaaledes, at man pleiede at kalde ham den muſikalſke 
Liniedandfer, Han overlod fig til ſaa vilde og uregelniæse 
ſige Phantaſier, ved hvilfe han ofte ei bandt fig tilnogen 
Takt, at felv den meeſt Øvedeei var iftand til af accom» 
pagnere ham, ligefom han paa fin Side ei kunde accom⸗ 
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pagnere nogen anden. Ikke — havde han 
bragt det faa vidt i Mengdens Bifald, at han i fine 
ſenere Aar pleiede at ſige: „Nu vil jeg kun ſpille for 
kronede Hoveder.“ Foruden Violinconcerter og tre 
Bind Sonater har han efterladt en Violinſtole i Quar— 
tetter for to Violiner, Bratſch og Violoucel, og adſtilli⸗ 
ge Concerter og Quartetter i i Manuſktript. 

Lombardie ſee Longobarder. 

Lombardus, een af de berømtefte SØofaftifer 
fra en Flakke ved Novara. Han var Abaͤlards Difeis 
pel, Profeffor og tilſidſt Biſtopi Paris, og føgte at 
bringe de theologiſte Meninger i et Syſtem, ſom indtil 
Reformationen havde en næften clasſiſt Anſeelſe blandt 
Theologerne og blev lagt til Grund ved alle theologtſtephi⸗ 
loſophiſte Underſogelſer og Forelesninger. Han ſamler 
Deri Kirkefadrenes Udſagn over Dogmerne, fornemmes 
lig Auguſtins og anfører dervaa deres Tvivl og Ind—⸗ 
vendinger uden ſelv at afgjore. Hans fire Gange ops 
lagte Berk fjeder: Sententiarum IV, libri; deraf 
hans Navn Magister sententiarum. Han døde 

1104. 

CKComénie (Etienne⸗Charles de) Greve af Brienne, 
Medlem af det franffe Akademie, Biſkop af Condom, 
derpaa Erkebiſtop af Toulouſe og endelig Erfebiffop af 
Sens, blev føde i Paris 1727 pg 1738 udnævnt til Cars 
dinal og Ludvig 16des førfte Miniſter. Denne Poſt 
fyldte han ei faa meget fin Duelighed ſom Abdeden af 
Vermonts Intriguer, hpilken Loménie havde anbefalet 
Dronningen ſom Foreleſer. J Forſtningen en erklaret 
Fiende af Calonnes Operationer, vilde han dog ſelv ſiden 
bringe dem i Udevelſe. Men, da Parlamentet hverken 
vilde give fit Samtykke til Grundſkatten ellerStempeltax⸗ 
fer, blev det 1788 af Loménie forviift til Troyes, men 
fort derpaa kaldt tilbage, og han fik felv fin Afſteed. 
Mu blev han Gjenftanden for en Strøm af Satirer og 
Haanſkrifter, hvis Dadel han havde fortjent ſaavel ſom 
Minifſter ſom Biſtop. Dog har han den dortjeneſte forſt 
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at have ivret mod den Misbrug at begrave de Dodei 
Kirkerne; ligeledes vifte han fig i Begyndelſen af den 
franfe Revolution ſom ſammes ærigfte Tilhænger og tos 
fte fig endog af af have beførdrer den. Blandt hans geiſt⸗ 
lige Embedsforretninger udmærker fig den, hvorved han 
ſom Erkebiſtop af Touloufe paa en merkverdig Synode 
gjeno vrettede diſſe Sammenkomſter og gav dem en mes 
re henſigtsmesſig Indretning. Som Medlem af en 
Commiffion, der arbeidede paa Munfevæfeners Forbed⸗ 
ring gjorde han ſig bevømt ved den Forordniug, af man 
maatte være 21 ar for at, kunne aflegge et geiſtligt 
Løfte. Som Minifer foranledigede ban Stendernes 
Sammenkaldelſe, hvortil Hoffet havde ſtort Mishag, 
ſamt den Forholdsregel at tilſtage tredie Stand et dob⸗ 
belt Antal Kepræfontantere, til hoilken Forholdsregel, 
fom han ſelv udtrykte fig, tredie Stands Rettigheder, ſom 
vare godtgjorde i Philoſophernes Skrifter, ſaavelſom 
Amerikas Exempel og hans Regjerings Urimelighed 
havde bragt ham. Da han ſiden tilligemed de flefte ov⸗ 
rige Geiſt ige aflagde Eeden, kom han derover iUenigs 
hed med Paven og fendte ham Cardinalshatten tilbage, 
Af den fore Mængde literaire Skrifter ſom han efter 
Tod, deels trykte, deels i Manuffripr, fortjener ingen 
at nævnes. Han dode i Sens af Alderdoms Svaghed 
den 16de Febr. 1794. 

Lomonaſſow (Michailo Waſſiliewit ſch), ene be⸗ 
romt ruſſiſt Digter og Hiſtorieſtriver, var fodt 1711 og 

dsde 1765. Paa en Reiſe fra Marburg igjennem 
Holland til Rusland, faldt han 1741 i Hænderne paa 
nogle preusſiſke Hververe, og blev bragt til Weſel, dog 
undkom han lykkeligt og vendte tilbage til Rusland. 
Han bar gjort fig meget fortjent af det rusſiſte Sprog, 
hans Proſa udmærfer fig ved Correcthed og Velklang, 
og hans Poeſier, fornemmelig hans [yriffe Digte have 
erhvervet ham Navn af den nyere rusſiſte Poeſies Fa⸗ 
der. Han har og feveret epiſte, drama og epi⸗ 
rammatiſke Digte af Vardie. 

London. Dette mærkværdige, i mange Henſeen⸗ 
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der eneſte Sted i Verden, det brittiſte Riges Hovedſtad 
og Verdens førfte Handelftad, indeholder omtrent een 
Million Indbyggere. Graden beftaaer af tre Hoveddes 
le: City, ſom udgior den øftlige Deel, Weſtminſter (eller 
rettere den veftlige Deel af Staden, hvoraf Weftmins 
ſter fun udgjør en Deel), og af Southwark. London 
ligger ved Themfen, i Grev aber Middelfer; dog høre ad⸗ 
fEillige Dele af London til andre Grevſktaber. Staden 
er 7 engelffe Mile lang og over to engelffe Mile bred og - 
inddefatter 130000 Huſe hvortblandt 300 Bygninger . 
beſtemte til Gudstjeneſten, 22 Hofpitaler og 95 Fattig” 
hufe. Det faafaldte egentlige London (City) danner en 
paafaldende Contraft med Stadens veftlige Deel, ſaa— 
vel med Henſyn til Huſenes BefEaffenhed ſom til Inds 
byggerne. Huſene i City, ſom for Størftedelen ere ops 
byggede efter den ſtrekkelige Ildebrand 1666 (hvori 
13400 Hule, 87 Kirker, 26 Hofpitaler ꝛc. afbrændte) 
ere uregelmesſige ubegvemme og danne trange, flette 
Gader. Da nu og Hoffet, fom har fit Sæde i Wefts 
minfter, her forfamler en ſtor Deel af den ftore og 
glimrende Verden, faa har iſer i de fidfte 30 ar en 
Folfevandring fundet Sted fra City til den veftlige Stad, 
der almindelig anſees for den ftore og fine Verdens Søs 
de, faa at der herffer en markelig ForfEjellighed med 
Henſyn til Gæder mellem begge Dele af Staden, hvor⸗ 
for og en gjenfidig Foragt og Iverſyge finder Sted imel— 
lem dem. Blandt de ftore offentlige Bygninger i City 
eve Børfen og Banken, hvilfen fidfte er meget prægtig. 
J Narheden af famme findes en utallig Mængde Caffe— 
hufe, hvor ogfaa vigtige Forretninger afgjøres, Pofthus 
fet, Aſſecuranshuſene, Lord Mayors Pallads, faldt 
the mansion-house, det oftindiffe og andre Handels— 
compagniers Bygninger, næften alle Banquierers Boliger 
20. Kort alf hvad der fan fremme Forretninger— 
nes Gang.  S City findes desuden: den fortræffelige 
Vandkunſt ei langt fra London-Broe, hvorved Staden 
fra Themſen forfynes med Vand,' anlagt af en TydfÉer 
ved Navn Moritz og fiden forbedret af Hadley; Pauls⸗ 
kirken, et Verk af en forbaufende Storhed, men ſom 
dog ligger for affides til at |gjøre den tilborlige Virk⸗ 
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ning; Tower ef gammelt Fort, hvor et vigtigt Archiv 
og Rigsklenodierne giemmes, ſom tillige ev det enefte 
Myntfted i hele England og fjener til Statsfangſel; 
Hoſpitalet i Bedlam og Videnſkabernes Akademie. Iden 
veſtlige Deel af Staden, der er gandſte adſtilt fra City, 

findes blot ſmukke Hule, prægtige Pladſe, fnorlige 
Gader og den prægtigfte Brolægning i Curopa. Den 
udgjør Halvparten af hele London og indbefatter: St. 

James's Pallads, en gammel uregelmæsfig Bygning, 
paa hvis Plads fordum ftod et den hellige Jacob indviet 
Hoſpital; Weſtminſter Abbedie, et af de ſtorſte Mefters 
ſtykker i den gothiſte Bygningskunſt, der endnu er til, 
hvor Kongernes og mange andre berømte Mænds Be— 
gravelfer findes med de herligfe Monumenter f. 
Er. Henrik 7des, Henrik 8des, Newtons, Shafefpeas 
res og Haͤndels; Weſtminſterhall, hvor Kongen krones 
og Retten holdes; Parlamentshuſet, en gammel ſlet 
Bygning; den ſtore og prægtige Weſtminſterbroe, 1223 
Fod lang og 44 Fod bred, hvilten fuldførtes for omtrent 
30 Mar fiden og koſtede 150,000 Pund Sterling; 
London:Broe og Blackfriars-Broe, hvilfen ſidſte er ops 
ført efter Weſtminſterbroe og overgager endog denne i 

Sjønhed og Ptagt, adfkillige Kirker i fortræffelig 
Smag; aMfillige ſmukke Pladſe, i hvis Midte alminde— 
ligt er indrettet en gron Plads til Spadſeregang, for— 
nemmelig Grosvenor Square med Georg den 1ftes Sta— 
fue til Heſtz Dronningens. prægtige Pallads; Carlton 
Houſe (Prindſen af Wales's Pallads); Sr. James 
Park (ſee denne Art); Sommerſethouſe, et af Natio— 
nen opbygget prægtigt Pallads, hvori man har indrom— 
met det kongelige Akademie for Kunſterne Warelſer; 
Theatret Coventgarden; Theatret Drury-Lane (der 
meeſt anſeete i London, ſom for nogle Aar ſiden blev op: 
bygget paa nye); Operahuſet i Haymarket; det præge 
tige Pantheon, hvor Concerter, Baller og Maſkerader 
holdes (det brændte for nogle Mar ſiden, men er igjen 
opbygget); det brittiffe Muſeum, en Samling af fors 
trinlige Oldfager og Sjefdenheder, der førft opfom af 

. Den floaniffe Samling af Naturalier og Oldſager og 
fiden forøgedes ved den berømte Ridder Hamiltons fore 
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træffslige Cabinet og giemmes i en ſtion Bygnings . den 
fortræffelige huinterfEe'Wynt- og Medailleſamling (uftris 
digt den førfte i Verden), Ridder Aſhton Levers Natur 
ralieſtat, der fornemmelig indeholder en betydelig Sams 
ling af Fugle; Hittebørnshofpitaler; Londons Snfirmary 
eller Hoſpital, een af de ffjønnefte Indretninger i hele Enge 
land. Southwark, en Deel af London i Grevſkabet Sur—⸗ 
ten, er merkvordig af Gjeldsfeugſlet Kingsbench, hvori 
Fangerne (der ei fielden medtage deres Familier) nyde 
den ſtorſte Segqvemmelighed og Frihed, ja giver endog 
Baller og Concerter. En engel Miil fra Staden, i 
Landsbyen Chelſea ligger der berømte Ranelagh, i hvis u⸗ 
hyre og prægtige Salon daglig (undtagen om Søndagen) 
fra April til Juli gives glimrende Concerter, og fo ens 
gelſte Mile fra Weftminfter s Broe den berømte Have ét 
Vaurhall, en Landsbye ved Themſens Bredder, hvor der 
fra Mai til Auguſt gives Concerter i den opåyfte Have 
(Søndagen ligeledes undtagen). J øvrige fan man 
mærfe, af Londoni de fidfe 30 Marer forøget ved 50000 
ſmukke, dog ei Palladfer lige Huſe, af hvilfe man træf» 
fer fan i London.” Det er at beklage, at felv den 
ſmukkeſte Bygning et længe beholder fin udvortes SÉjøns 
hed formedelſt Steenkulsdampen, der gigv den udvendig 
fort. 

Longimetrie fee Geometrie. 

Longinus (Dionyſius) en platonſk Philoſorh og 
va berømt Taler, havde efter Suidas ogfaa Binavnet 
Casfius. J den fortræffelige Disp. phil. de vita et 
scriptis Longini, ſom holdtes under David Rhunken 
ſom Præfes og almindelig anføres under hans Navn, vis 
fer at Longinus, havde begge Fornavne og Jfuldftæns 
digt har hedet Dionyſtus Casfiué Longinus. Der græs 
ffe Navn Dionyſius HE han,” ifølge hiin Diſputats, ale—⸗ 
rede i fin Barndom og ſenere det romerſte Casſius Longis 
nus, enten fordi han var optagen i den casfifø + longins 
ffe Families Clientſtab eller førdi hang Ferfedre havde 
erholdt Borgerret af enCasfius Longinus. Nogle bolde 
ham for een Perſon med Dionyſius Phaletis, men ef—⸗ 
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ter ovenanforte Diſputats gandſte urigtigt, Man veed 
et med Vished af angive hans Fadreneland; Nogle troe, 
han var fra Emeſſa i Syrien, maaffee fordi en Rhetor 
fra Emeſſa, Cornelius Fronto, en Slogtning af Plu⸗ 
tarch, havde indſat ham til Arving; efter Rhunken ders 
imod var Athenen hans Fodeſted. Han forſtod der fyris 
fee Sprog meget godt, fordi han havde opholdt fig længe 
i Phoenicien og $ Palmyra hos Dronning Zenobia. 
Hans Hopedſtudium var den græfte Literatur, og han 
hørte i Athenen, Rom og andre Steter de dengang, 
meeſt bersmte Lærde. . Han havde ftuderer den ſtoiſte og 
peripatetiſte Fhilefopbie, men. blev fiden faa ivrig Fils 
hænger af den platoniſte, at han hvert Aar helligholdt 
Stifterens Fodſelsdag med et Gjæftebud. Han havde 
og fortrinligen lagt fig efter Sprog, Critik, Veltalen⸗ 
hed og Oldſager. Paa Dronning Zenobias Opfordring 
gif ban til Palaſtina for af underviſe hende i den greſte 
Lærdom og opdrage hendes Børn. Hun brugte ham til» 
lige i Statsforretninger og udnævnte ham til Statsraad. 
Herved indvikledes han i denne Dronnings ulykkelige 
Skjebne. Da Palmyra erobredes af Keifer Aurelian, 
blev Longinué, ſom den fornemſte af Zenobias's Naadgi⸗ 

vere, henrettet 273. Han udholdt fin Død med en 
Philoſophs Standhafrighed. AF hans Skrifter, hvori—⸗ 
Blandt adfillige philoſophiſte, have vi fun endnu hans 
Verk om det Ophsiede, ſtjondt ufuldſtendigt. J dette 
oplyſer han fortræffeligt ved Regler og Exempler det 
Ovbeiedes Natur i Tanker og Sfrivemaade med den 
finefte critiſte Fslelſe. Den bedfte Udgave heraf er: 
Gr. et lat, c. n, Joh, Toupii, accedunt emenda- 
tiones Dav, Rhunkeni Oxon. 1778, 4 m., og 
8 m: 

Longobarder, et bekjendt germannife eller nor⸗ 
diſt Folk, der tidligt ſtal være vandret ud fra Nor— 

den og beboede en tidlang den øftlige Deel af Luͤneburg 
og den veſtlige Deel af Brandenburg. Her fandt Tis 
berius dem paa fit Tog til Elben og kjempede imod dem. 
Strabo fortæller, ar Tiberius fordrev dem til den anden 
Side af Elben, men Vellejus Paterculus, der felv gjor⸗ 
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de Toget med, veed intet derom. Siden finder man 
Longobarderne iForbund med Marcomannerne under Mar—⸗ 
bod. Wen, da denne herſtede alt for deſpotiſk, ſloge Lon— 
gobarderne fig til Cheruféernes Forbund. De fynes ved 
denne Leilighed at have forladt deres Boliger ved Elben 
og trukket fig nærmere til Cherufferne. Efterat diſſe 
fidfte ved en lang Rokke af Uheld vare fvæffede, benyttes 
de Longobarderne dette til af udbrede fig videre og ydimy⸗ 
ge Cherufferne, faa at diffebleve tvungne til igjen at ind» 
færte deres Fyrſte Italicus, ſom de havde fors 
drevet. Diſſe Cheruſter, der før havde været et faa mægs 
tigt Folk, faae fig nu faa ydimygede, at Longobarderne 
befatte alle deres Opholdsſteder paa Nordſiden af Harzen 
va bleve det megtigſte af de der boende Folk. Ifolge 
Ptolemeus's Efterretninger treffe vi dem nu medlem 
Weſeren og Rhinen, hvor fordum Angrivarier, Tuban— 
fer, Marfer og CherufÉer boede eller i den ſtorſte Deel af 
Cleve, den ſydlige Deel af Muͤnſter, i GrevÆabet Reck— 
lingshauſen, i den nordlige Deel af Grevſkabet Mark, 
Ravensberg, Lippe og Calenberg, i Wolfenbuͤttel, Hils 
desheim og den fydlige Deel af Lüneburg. J diſſe Lan— 
de holde de fig længe og vare det herſtende Folk, indtil 
det af det gamle Cherufferforbund udſpirede Frankefor— 
bund gjorde Cheruſkernes gamle Rettigheder gjeldende og 
faaledes efter al Sandſynlighed trængte, Longobarderne 
tilbage til deres gamle Boliger ved Elben. F to huns 
drede Aar [hørte man intet videre om dem før de ved 
Slutningen af det femte Aarhundred igjen vifte fig ved 
Nordſiden af Donau, og efterat de af den græffe Keiſer 
Juſtinian den Ifte havde erholdt en Deel af Pannonien, 
gjorde de 565 under deres Konge Alboin Ende paa Ges 
pidernes Rige i Siebenburgen og Moldau. Derpaa erobs 
vrede de under ſammes Konge, i Forening med mange tu— 
fende udvandrede Sachſer 568 hele Hpre⸗Italien (hvils 
ket nu blev faldt Longobardernes Rige ,- ſenere Lombar— 
diet) tilligemed en (for Deel af Mellem: og Nedre—⸗ 
Italien, og holdt fig der ien meget blomſtrende Tilftand 
indtil deres fidfte Konge Deſiderius fom i Krig med Kei— 
fer Carl den (tore, der overvandt ham ved Pavia 774 og 
gjorde Ende paa det longobardiſte Rige, der nu indlem⸗ 

2 
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medes i det frankiſte Monarkie. Dog vedvarede endnu 
en Mængde longobardiſte Fyrſtendommer i Nedre Ita⸗ 
lien. Sandfynligen have Longobarderne erholdt deres 
Mavn af de lange Barder (Spyd), hvorved de fÆjelnede 
fig fra de andre nordiſte Foli. — Italienerne vedblive fis 
den at bruge Navnet Lombardie (Longobardie) om en 
Deel af det Land, Longobarderne forhen havde eiet; faa? 
[ledes omtales i Middelalderen de lombardiſte Stader, 
fenere der øfterrigffe Lombardie (fornemmelig Mailand 
og Mantua) og endelig det lombardiſte⸗venetianſte 
Kongerige under oſterrigſt Herredomme, Efter Begis 
venhederne 1314 erholdt Øftervig igien fin Deel af Ita— 
lien, hvormed det Venetianſte blev forenet. Dette Ris 
ge grædfer mod I. til Tydſtland og Helvetien, mod H. 
fil der adriatiffe Hav, mod S. til Kirfeftaten og Moder 
na, mod V. til de fardiniffe Lande. Det indeholder 844 
Qvadratmile med 4 Mill, Indb. Jordbunden er for 
det meſte jevn og fun bjergfuld ved Grændferne; Landet 
er derfor meget frugbart, fornemmeligt paa Korn og færs 
deleg vel dyrket. Der findes, foruden Korn, Hør og 

—Hamp, Silfe, Bomuld, Vine, Frugter, Olie, Skov, 
Ovæg ,Faar, Geder, Mer, Vildt, Fifferier, desuden 
Marmor, Sern og andre Mineralier. Induſtrien bes 
fEjeftiger fig med Uld-, Linned-, Kniplings: og Silke⸗ 
manufacturer. Handelen ev betydelig, fornemmelig 
med Silfe og Ofte. Floderne Po og Etſch ere de betyder 
ligfte og begge falde ud i det adriatiffe Hav; desuden lo⸗ 
ber herigjennem de mindre "Floder Tesſin, Mincio, Ade 

- da, Brenta ꝛc. Soerne Lago maggiore, Lago de Como, 
Lago di Iſeo og Lago di Garda ligge her. Kongeriget des 
les ito Hovedprovindfer, den mailandſte og den venis , ” 
tianſtke og diſſe igien i 9 StatholderÆaber nemlig: Mai⸗ 
land, Mantua, Pavia, Cremona, Lodi, Sandrio, 

Breſcia, Bergamo og Como. 

Longomontanus (Chriſten), egentlig Chriſten 
Longberg, hvilket Navn han efter den Tids Skik foran⸗ 
drede til det latinſte Chriſtianus Longomontånus, en 
af Danmarks førfte Aſtronomer var fod den 4de Oct, 1562 
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i Longberg ved Lemvig i Sylland af Bondefolk. Han 
gif nogen Tid i Skole i Lemvig og fiden hos en Preſt, 
men, da haré Moder blev Enke og hun et var ijtand til 
at holde ham til Studeringerne, maatte han igjen tage 
fat paa Bondearbeidet; dette fyntes han ei om: paa 
Pindſedag 1577 tog han fine Bøger og Klæder og begav 
fig hemmelig bort fra fin Moders Huus. Han. gif til 
Viborg, fandt Underfføttelfe, blev optagen i Skolen og 
11 Aar efter Student 1588. Han blev anbefalet Ty 
cho Brahe, fom tog ham til fig paa Hveen; fiden fulgte 
han med denne ſtore Aſtronom til Boͤhmen, men forlod 
han i Aaret 1600, beſogte adfillige tydffe Univerſite— 
ter og blev Magifter i Roſtock. Efter fin Tilbagekomſt 
blev han 1603 Rector i Viborg, derpan 1605 Pros 
feffor ved Kjøbenhavns Univerſitet. Paa fongelig Be— 
foftning opførtes det runde Taarn og indrettedes under 
Longomontans Opfyn til aftronomife Obſervatorium. 
Longomontan døde 1647 den 8de Oet. efterat have te— 
ſtamenteret 300 Rolr. til en fattig Student fra Lemvig 
Skole. Han bildte'fig ind ar have opfundet Cirkelens 
Qvadratur og fom i den Anledning i Sttid med Prof. 
Pellius i Amſterdam. Han har ffrever en Mengde las 
tinffe Afhandlinger og Qærfer for det mefte af aſtrono⸗ 
miſt Indhold. 

Lope de Vega (egentlig Den Frey Love Felix de 
Bega Carvio), en fpanfÉ, dramatiſt Skribent, ſom 
har gjort Epoche i dette Lands Theaterhiftorie, var født 
1562 i Madrid ,. tjente. form Sekreteer hos adffillige 
Store, ſtod derpaa nogen Tid i Militærtjenefte, blev til: 
ſidſt Maltheſerridder og døde 1635. Foruden et Vært om 
den Kunſt at forfærdige Lyſtſpil, ſtrev han en fror Mængs 
de Hyrdedigte, Sange, Romancer, Heltedigte (blande 
hvilfe det erobrede Jeruſalem udmærfer fig ved en for 

Rigdom af fEjønne Steder) og en næften utrolig Meng— 
de Skueſpil, hvoraf dog fun et lille Antal (295) ere 
ſamlede i 25 Quartbind. Dog ſyntes det overdrevent 
hvad nogle fpanffe Lærde berette af han ſtal have forfære 
diget over 400 religiøfe og 1800 andre, deels comifEe 
deels tragiſte Skueſpil. Hans Stykker ftode i ſaadan 
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Anſeelſe, at Skueſpillerne maatte lade ſig dem tilveie 
ſom Guld; de opføres endnu i Spanien med ſtedſe fors 
nyet Bifald. Schlegel figer om Lope i fine Forelægnine 
gev over dramatiſt Kunſt og Literatur: Uſtridig vifer 
denne, ſnart alt for forgudede, ſnart for meget nedfatte 
Megetſkriver fig i det fordeelagtigſte Lys i fine Theaters 
ſtykker, da Theatret var den bedſte Sols til at vænne 
ham af med fine tre Hovedfeil, Mangel paa Sammen⸗ 
hæng, Vidtloftighed og i utide udkrammet Lærdom. 3 
nogle af hans Stykker ifær de hiſtoriſte, der grunde fig 
paa gamle Romancer og Sagn, herffer en vis Raahed i 
Fremſtillingen, der dog erer uden Characteer og ſynes 
valgt med Henſigt for Gjenfandenes Skyld, i andre, 
der Æildre den Tids Sæder f. Er den muntre Toledaner⸗ 
inde, forekommer en meget dannet Selffabsétone, De 
indeholde alle virkelig interesſante Situationer og ufors 
lignelig Spog, og maaſkee ere der fun faa iblandt dem, 
hvormed man et felv i vore Tider, naar de tilborlig oms 
arbeidedes, kunde frembringeen for Virkning paa Skue— 
pladſen. Manglerne ere omtrent de ſamme i dem alle z 
en alt for odſel Opfindelfe, hvormed der ei er holde til 
Raade, og. forſomt Udførelfe. Desuden manglede han 
Dybhed ou hine fine Henſyn, ſom egentligt udgjør Kune 
ſtens Myſterier. — 

Lord (engelÆ Herre) ev den almindelige Titel for 
den egentlige engelffe Adel, hvilken derfor ei tilkommer 
Middere og Baronets. De virfelige Lorder udgjøre for 
Storſtedelen Overhuſet i Parlamentet og kaldes Pairer 
(Peers). Dog gives der og Titulerlorder, ſom enten 
ere Sønner af Pairer eller andre udmærfede Mænd og 
fædvanlig fidde i Underhuſet,  Folferepræfentationen. 

Lorme (Marion de) en Berømt franſk Bolerſte, 
født 1612 eller 1615 af en borgerlig Familie i Chalons 
i Champagne, blev elſtet af en Yndling af Ludvig 13de 
med en heftig Lidenſkab, indtil Cardinal Richelieu fiden 
valgte hende til fin Maitreſſe. Den ftore Condé elffede 
hende ogſaa, og hos hende holdt —— (Hoffets 
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Modpartie, i hvis Spidſe Condé ſtod) deres hemmeligſte 
Sammenkomſter. Mazarin, fom blev underrettet ders 
om, vilde lade hende fætte faft, men hun havde Venner 
felv i denne Minifters Cabinet. - Diffe gave hende Ef— 
terretning om hvad der foreftød hende og hun flygtede. 
Bu udgav man hende for ſyg, og fort derpaa for død; 
hun var Vidne til fin egen Ligbegjengelfe, og adffillige 
af hendes Elſkere, ſom fulgte ſamme, grad oprigtigt over 
hendes Død. Naſte Nat reifte hun til England, hvor . 
hun ægtede en rig Lord, ſom døde fort derpaa og efterlod 
hende en ſtor Deel af fin Formue. - Nu folgte hun fin 
hele Ciendom der, for at ende fine Dage i Frankerig. 
Paa Reifen blev hun mellem Duͤnkirchen og Paris overs 
falden af Røvere, der røvede hendes hele Formue til den 
fidfte Avid. Endnu ei tilfreds dermed flæbte Roveran⸗ 
føreren, fom fandt Behag i hende, bende med fig og 
ægtede hende. Efterat hun ogfaa var bleven EnÉe efter 
denne, begav hun fig med en Betjent og en Kammer— 
jomfrue til Paris, hvor hun levede i Forftaden St. 
Germain af en aarlig Indkomſt af 1000 Roͤlr. Efter 
et Tidsrum af 30 Aar funde hun ei modftaae det Onſte 
at gaae til Verſailles. Den førfte Perſon, fom her 
mødte hende, var den berygtede Ninon, hendes ælde og 
bedfte Beninde. Hun vil omarme hende, men Ninon 
fjender hende ikke. Dette tilffriver Marion fin grus 
ſomme Skjebne langt fra at holde det for en Følge af 
fin Alder, ſonderknuſt af Kummer vender hun tilbage 
til Paris og bliver pludſeligt ſyg Sendes Tjener og 
Kammerpige beflutte at -beftjele hende og tage hendes 
Salvtøi, hendes rede Penge, ja endog hendes Obligas 
tioner, Saaledes blev nu Marion i 24 Timer liggens 
dei den meeſt hjelpelsſe Tilſtand indtil endelig en Das 
bog kommer til hende, hvem hun fortæller fin hele SÉjebs 
ne, ifær fit hele Optrin med Ninon. Manden løber til 
den Sidftes Bolig, men kommer ſnart tilbage med den 
førgelige Beretning, at hun var død Dagen i Forveien. 
Denne Cfterretning virker faa heftigt paa hendes Sind, 
at hun nogle Timer efter opgiver Manden. Dette fEeeds 
te i hendes $5de Aar. J Ehevalier de Grammonts 
Memoirer findes en Sfildring af Marion og Ninon, 
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hxvyori deres Egenheder, deres Legems⸗ og Aands Yndig⸗ 
heder paa en behagelig Maade ſammenlignes. 

Loretto, en lille 2 Miil fra Havet liggende Stad 
i Mari Ancona i det pavelige Gebeet, har en Biſkop, 
omtrent 4000 $ndb., og beftaaer fun af cen enefte lang 
Gade. Der ſkeer aarlig ſtore Valfarter til det hellige 
Huus (la casa santa), fom findes i Domkirken, og ſom 
af Englene 1291 ſtal være bragt fra Galilæa til Terſati 
i Dalmatien, men derfra 1294 til Stalien til Egnen ved 
Recanati og endelig 1295 til det nærværende Sted. Det 
hellige Huus, ſom ftaaer midt i Kirken, ev udvendigt 
overtruffet med Marmor, bygger af Cedertræe og Muur⸗ 
ftene af ulige Storrelſe, 30 Fod langt, 15 bredt og 18 
hoit, og indvendigt prydet med mange Koftbarheder. 
Det har en Dor og et Gitter af Sølv, bag hvilket Maria 
med Barnet Jeſus fraaer, Der fandtes forhen en utros 
lig Skat, der var famlet lidt efter lidt ved Pillegrimes 
og høie Standsperſoners Gavmildhed. Huſets Indfoms 
fter bleve regnede til 30000 Scudt foruden Pillegrimes 

s nes Foræringer. Heraf talte man aarlig 100000, 
Blandt. andre Sjeldenheder vifer man i dette hellige 
Huus, ſom ſkal være det, hvori Maria boede i Nazareth, 
det Vindue, hvorigjennem Engelen Gabriel kom til bens 
de, da han forfyndte hende Sefu Fødfel. De Franffes 
Indfald 1798 foraarſagede, at man maaftevære betenkt 
paa at bringe ſaavel Skattene fom det hellige Huus i SiÉs 
kerhed. Hine ere adfpredte og for det mefte forfvundne; 
MariasBilledet blev den gåde Dec. 1802 med ſtor Høitis 
delighed bragt tilbage paa fin Plads. Otte Biſkopper 
bare det derhen, og en uhyre Folfemængde bivaanede 
Handlingen. Medens dette Land hørte til Kongeriget, 
Stalien var Loretto Hovedſtedet i en Kreds i Dep. 
Muſone. 

CLorrain (Claude) fee Claude Gelée. 

CLoſſe kaldes det, naar Varerne, der findes i et 
Skib, bringes ud af ſamme, til et andet Sted; lade 
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derimod er at bringe Varerne ombord i Skibet "for at 
føre dem et andet Sted hen. 

Lothringen, egentlig Lothars Rige, faa faldt ef— 
ter Lothar den yngre, fom erholdt hine Lande idet fran— 
kiſte Monarkies Deling, var fordum en Deel af Konger 
riget Auftraften og beſtod i Nedre- og ØvresLotbhringen. 
Til der førfte hørte alt det Land, ſom laae imellem 
Rhinen, Maas og Schelde indtil Havet; men det andet 
indbefattede Landene mellem Rhinen, Moſel og Maas. 
Det nuværende Lothringen, hvis ſtorſte Bredde fra: Syd 
til Nord er omtrent 26 Mile og hvis Længde fra Øft til 
Veſt næftener ligedan, grendſer mod Oſten til Nedre— 
pfalg og fEilles i denne Retning fra Elſas ved de vogeſiſke 
Bjerge; mod Veſten grendſer det tii Champagne, mod 
MM: til Nederlandene og mod S. til Franche comté, 
Det er frugtbart paa Korn. De betydelige Skove og 
Bjerghoie, hvoriblandt Wasgau fan anſees ſom ben 
fornemſte, ere begvemme til Ovægavl. og indeholde mes 
get Vildt; der. findes og Bjergverker, fom levere Kobs 
ber, Jern, Tin og noget Solv. Der ere og Saltkilder 
og fifferige Søer, dog er Landet ei ſterkt befolket. Dets 
Sjovedfloder ere Maas, Moſel, Saar og Saone, bhvils 
ken fidfte fun berører Lothringeng Grendſe. Indbyg— 
gerne have flere Gange viift fig fom gode Soldater; de 
ere af den catholſte Religion, dog ei bigotte. Deres 
Sprog er franſt undtagen i det faa kaldte tydſte Amt, 
hvor der tales tydÆæ. Stammen af Folket er unægtelig 
tydſk, og dog var Lothringen fra de ældfte Tider et bes 
ſtandigt Tviftens Wble mellem de tydſke Keifere og Kon⸗ 
gerne af Frankerig. Keiſer Henrik 1fte gav fin Svoger 
Giſelbert hine Lande ſom Hertugdom; Otto 1fte gav det 
fiden til fin Svigerføn Conrad den vife af Franken. 
Det ſamme fÉeedte under Otto 2den og Henrik den 3die, 
og Lothringen betragtedes ſaaledes ſom et  tydfe 
Lehn. Med Carl den driftige begyndte en nye Epoche, 
thi Landet fom til hans Datter Sfabella, da han døde 
uden mandlige Arvinger og Iſabellas Svigerſon Frede: 
rik ftiftede ved fine to Sønner Anton og Claudius den 
lothringſte Hoved- og Bilinie, hvilken fidfte udbredede 
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fig i Frankerig. Fra denne Tid (1540) blandede Frans 
kerig fig afgjørende i alle Lothringens Begivenheder. Carl 
af Lothringen blev forjaget i Trediveaaréfrigen, da han 
holdt Bſterrigs Partie, men erholdt 1659 fine Lande 
tilbage vaa haarde Betingelſer og fluttede 1662 den 
Tractat med Frankerig, at Lothringen efter hang Dod 
fEulde tilfalde Franferig, og at de ſamtlige lothringſte 
Fyrſter ffulde tegnes blande Prindſerne af Blodets 
Desuagtet blev Gan endnu engang fordreven og døde i 
oſterrigſt Krigstjeneſte. Forſt hans Broders Sønnes 
føn, Leopold Joſeph, blev ved Freden i Ryswick 
(1697) igjen indſat ſom regjerende Hertug af Lothrin— 
gen. Endelig naaede dog Frankerig i Aaret 1735 fin 
Henſigt, da Ludvig 15des Svigerfader, den fordrevne, 
polffe Konge Stanislaus erholdt Hertugdommerne 
Lothringen og Bar paa Livstid, men begge Lande fulde 
efter hans Dod for ſtedfe tilfalde Frankerig med fulde 
kommen Souverainitet. Fra denne Tid har Lothringen 
været franſt Provinds. Landers Hovedſtad er Nancy, 
der ligger pan en ſmuk Slette ci langt fra Floden Meurs 
the. Kong Stanislaus. forſtſonnede Staden meget, 
indrettede der Kongetorvet og ftiftede et Videnſtabers 
Selſkab. Efter Ryswicker-Fredens Betingelfer fulde 
Stadens Udenværfer floöifes; dens Befæftning er ders 
for ubetydelig; heller ikke har den ſynderlige Morkver— 
digheder undtagen de gamle Hertugers Begravelſe i Col⸗ 
legiatkirken St. Georg og Carl den driſtiges Minde, der 
faldt ved Nancy 1477. Blandt Lothringens Steder 
er desuden Luneville bekjendt af Fredsſlutningen den 9de 
Febr. 1801. Denne Fred mellem Frankerig og Pſterrig 
blev undertegnet af Joſeph Bonaparte og Grev Cobenzls 
Hſterrig tabte derved Belgien, Grevſkabet Falkenſtein, 
Frickthal og alt hvad der havde eiet paa den venſtre Rhin— 
bred imellem Zurzach og Baſel. Det erholdt derfor 
Iſtrien, Dalmatien, en ſtor Deel af det Venetianſte 
med alle de mellem de oſterrigſte Arveſtater, det adriati— 
ſte Hav og Etſch liggende Lande. Det tydſte Rige afs 
ſtod med det ſamme til Frankerig alle fine Beſiddelſer 
paa den venſtre Rhinbred. Luneville cv en gammel 
lille Stad i en. moradfig Egn, men hav et prægtigt Siot, 
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fom Stanislaus beboede, og hvor Fredsunderhandlin⸗ 
gerne fandt Sted. 

Lotterie har fit Navn af det hollandſte Ord Lot 
(Lod), og hører til Lykkeſpillene, hvoraf Finansbeſtyrer⸗ 
ne ofte betjene fig for at tilvejebringe en Deel af de overs . 
ordentlige Statsudgifter. Der gives to Hovedarter, 
nemlig det ældre eller det egentligt faa kaldte Lotterie, 
der af fin Indretning ogſaa er bleven falde Klaſſelotterie, 
og for den hyppige Brug, man giorde deraf i Holland, 
det hollandſte, og det nyere eller velffe, faldt det genuefis 
fe Lotterie ellev Lotto. Det aldre Lotterie ev blevet inde 
ført paa forffjellige Steder under forſkjellige Former. 
Hovedindretningen beſtager deri, at man faftfætter en 
vis Sum: 20, 30 til 100,000 Roͤlr, hvorpaa man 
udfteder Nummere, Lotterieſedler, der overlades hvo 
der ønffer det mod en vis Betaling (Indſats). Der 
beſtemmes viſſe Claffer eller Trekningsterminer og et viſt 
Antal Nummere, der ſtulle vinde, de ovrige derimod tabe 
Indſkuddet. Nummerne og Gevinſterne udtrakkes af 
to tillukte Hjul, hvoraf det ene indeholder Lodſedlerne og 
det andet Gevinſterne og Nieterne, ved umistankte Pers 
foner. De udkomne Gevinfter udbetales mod en vis Ras 
bat f. E. 12 Pct, ved Lodfedlens Tilbagelevering; efter 
Afdrag af Omkoſtningerne tilfalder Overſtuddet Stats⸗ 
caſſen, til hvis Fordeel Lotteriet er oprettet. Anderle— 
des forholder det fig med det nyere eller genueſiſke Lotto, 
ſom Genueſerne have opfundet og. indrettet det førfte 
1620, - Det beftaaer af go Tal (1; 90), hvoraf der hver 
Trakningsdag udtræakkes 5 af Lykkehſulet. Enhver af 
de Spillende vælger fig de Nummere, han finder for gode 
og beffemmer Indſkuddet, hvis Maximum almindeligt er 
beftemt. Han faaer nu en trykt Seddel ſom Beviis, 
hvorpaa findes optegnet hvad han har indſat og for hvad 
Slags Gevinſt; kommer eet eller flere af diffe Tal ud paa 
den af den Spillende beftemte Maade erholder han fin 
Gevinſt udbetalt ved Tilbageleveringen af Lotterieſedlen 
hos Lotteriecollecteuren. Idette Lotterie var i Førftnins 
gen fire Slags Gevinfter: 1) det enkelte Udtræf, hvors 
til. blot behøves, at eet aften Spillendes Nummere uds 
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fommer blandt de 5; Indſtuddet betales 15 Gange, og 
Lotteriet fan regne paa at vinde 16 Pet., da der kommer 
17 Nieter paa en. Træffer; 2) det beſtemte Udtrak, 
hvorved man beſtemmer om det vindende Tal ſtal være 
det førfte, andet, 26. ved Udtræfningen. Kommer ect 
Tal ud paa denne Waade betales det med 70 Gange. 
3) Ambe (Ambo, fo) kaldes, naar den Spillende faaer 
to afde paa cen Seddel tegne Tal ud blandt de 5 trukne. 
Amben betales 270 Gange; herved vinder Lotteriet 57 
Pot., da der gaaer 399 Nieter paa en Træffer. 4) En 
Terne (Terno) kaldes det naar den Spillende faaer tre 
Tal af de udtrufne fem, hvorved han faaer fit Indſtud 
5300 Gange betalt. Herved vinder Lotteriet 54 Pet., 
da der gaae 11,347 Nieter pan een Treffer. Quater⸗ 
nerne, hvortil udfordres at fire Tal udfommer af de 5, 

ere en nyere Opfindelſe og meget ſieldne. Den betales 
60000 Gange og hvis der vindes fem eens befatte Qua⸗ 
ferner udbetaler Lotteriet den Spillende endnuen Præmie 
af Indſtuddets Værdie 30000 Gange. Dette Slags 
Lotterie træffes ugentlig i Danmark hver Tirsdag, verels 
viis i Altona, Kjøbenhavn og Wandsbeck. Det opret—⸗ 
tedes forſt i Altona den 18de April 1771, den 18de Jus 
li famme Aar i Kjsbenhavn, og i Wandsbeck den 4de Jan. 
1774. — Der har været talt meget om denne Indret⸗ 
nings moralffe Værd, og dens Nytte for Statsindkom— 
ſterne; Meningerne desangaaende have været meget fors 
fEjellige. At Lotteriets Misbrug og Overdrivelfe, ſom 
andre Hazardſpil fan være hoiſt ſtadeligt, fan vel iffe 
nægtes. 

Louisd'or er en franſt Guldmynt, der fif Navn 
efter Ludvig 13, der førft lod den præge 1640, og forſt 
gjaldt 10, ſiden 14— 15 Livres. Den famme Konge 
lod det følgende Aar ogſaa ſſage en Solvmynt under 
Navn af Lonis blanc. 

Louiſe (Augufte Wilhelmine Amalie, Dronning 
af Preuſſen) en Datter af den regjerende Hertug af 
Mecklenburg Strelig, blev fodt den 10 Marts 14776 i 
Hannover, hvor hendes Fader var Gouverneur. Ale— 
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rede i fit 6te Aar miſtede hun fin Moder og blev: opdras 
genpaa det ved Hannover liggende Lyſtſlot Herrenhau— 
fen, under Opfyn af den fortræffelige Frøfen von Wol—⸗ 
zogen. Da hendes Fader havde forladt engelÆ Tjeneſte 
valgte han. Darmftadt til ſit Opholdsſted. Her blev 
hun" overgivet til fin Bedſtemoder Landgrevinden 
af Darmſtadts Dannelfe og. hendes naturlige Talen— 
fer udvifledes ved denne dannede og kloge Prindſeſſes 
Omforg. Under Opfigt af hende foreftod en meget 
dannet Demoifelle Gelieux fra Schweiz en Hofme⸗ 
fterindepoft hos den unge” Prindſeſſe, og hendes 
pedagogiſte Talent retferdiggiorde Bedſtemoderens 
Valg. En Reiſe til de blomſtrende Rhinegne oplivede 
hendes Smag for Naturſktjonheder og udvidede hendes 
Kundffaber, ligefom to andre Reifer til Franffurt am 
Main, til Leopold 2dens og Frants 2deus Keiſerkroning 
(cte Oct. 1790 og. 14 Juli 1792) forøgede hendes 
Sands og Smag for føjøn Kunſt og gjorde hende fulde 
kommen  befjendt med den ſtore Verden og forbes 
redede hende til hendes” tilkommende Ophöoielſe. 
Bed Urolighederne under den franſke Revoluti— 
onskrig (1792), der ogſaa virkede i Jærbeden af 
Darmſtadt, begav Louife fig til fin Soſter, den regjes 
rende Hertuginde af Sachſen⸗Hildburghauſen, hvor 
hun blev til i Marts 1793. Paa Tilbagereijen tog 
hun Veien over Frankfurt am Main, hvor Preufferne 
igjen vare indrykkede den 2den Dec. 1792 og Kong Fres 
derik Wilhelm 2den befandt fig tilligemed Kronprindſen 
og ſin Broder Ludvig. De fyrſtelige Soſtre bleve foreftilles 
de Kongen og indbudne til Taffels. Kronprindſen blev 
ſtrax fengſlet af hendesSfjønhed og den Adel, ſom fvævede 
over hendes Skikkelſe og hendes Bevægelfer, men endnu 
ſtorre var det Indtryk hendes Mand og Tenkemaade ved 
nærmere Bekjendtſkab gjorde paa ham. De nærmede fig 
ſnart hverandre, og det var her ei Politik eller Conve— 
niens, der ſluttede Forbindelfen, men Hjerternes Overs 
eensſtemmelſe og gjenſidig Hoiagtelſe. Forlovelſen 
imellem dem fandt Sted i Darmſtadt den 24de Apr. 
1793 og ſamme Dag forlovede Prinds Ludvig af Preuss 
fen fig med Louiſes Søfter, den nuværende Prindfefle af 
Solms Braunfels. Formalingen gif for fig den 24 
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Dec. ſamme Aar. De Nygifte levede lykkelige i Huus⸗ 
lighed og frille. Dyd. Den 7de Oct. 1794 nedkom 
Louiſe med en dodfodt Prindſeſſe, og den 15de Oct. 
1795 fødte hun den nuværende Kronprinds Frederik 
Wilhelm. Ved Frederik Wilhelm 2dens Død (16de 
Nov. 1797) beſteeg hendes Gemal Thronen, og Louiſe 
virfede i fin nye Stilling kraftigt for det Gode og fors 
tjente ftedfe ;mere Nationens Kjerlighed og Agtelfeg 
Hun ledfagede fin Gemal paa alle hans Reiſer igjennem 
Provindſerne for at lette hans Sorger og forffjønne 
hans Glæder. De uforfEyldt Ulykkelige og Trængende 
fandt i hende en Velgjorerinde, der (file og uden For: 
dringer afhjalp deres Nod. De ſtonne Kunſter og Vis 
denſkaber fandt en Beſtytterinde i hende. Paa een af 
de Reiſer hun gjorde med Kongen; paa Veien fra Kos 
nigsberg til Warſchau, væltede Bognen ved Kudſkens 
Uforfigtighed paa Skraaningen af et Bjerg. Dog kom 
ingen til Skade. Overhofmefterinden, Grevinde von 
Voß, ſtjendte pan Kudſten. Men: Dronningen fagde t 
en godmodig Tone: „Lad det være godt, virere jo 
gi komne til nogen Skade, han er viſt mere for— 
ſtrekket end vi.“ Ved flere ſlige Trek erhvervede 
hun fig Folkets Kjerlighed. J Mai 1801 erholdt 
Dronningen ved den rusfiffe Geſandt fra Enkekeiſerin— 
den af Rusland de rigt med Brillanter beſatte Inſignier 
af St. Catharinaordenens Storkors, ſom Beviis paa 
Venſkabet mellem den keiſerlige og kongelige Familie. 
J Aaret 1806 reiſte Dronningen for ſin Sundheds 
Sfylditil Pyrmont, hvor hun blev fra Slutningen af 
Juni til Gegyndelfen af Auguſt. J dette Aar kaldte 
Krigen Kongen i Marken; Louiſe fulgte ham ogs 
faa denne Gang til Thyringen. Efter den ulykkeli⸗ 
ge 14de October begav hun. fig førft til Koͤnigeberg 
og derfra til Memel. Hun bar alle en ulykkelig Skjeb⸗— 
nes Lidelfer med en Hengivenhed og et Mod, ſom fun en 
reen Bevidſthed fan ſtjenke. den 16de Jan. 1808 vendte 

det Kongelige Ægtepar tilbage fra Memeltil Konigsberg 
og reifte den 27de Dec. ſamme Aar til Petersburg, hvor 
Louife blev modtagen med Bevifer paa Agtelfe og Vens 
ſtab. Naſte Aar den 23de Dec. fom Kongen og Dron⸗ 
ningen til Berlin og bleve af Folket modtagne med Sus 
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bel. Den 25de Jun. 1810 reiſte Dronningen fra Char⸗ 
lottenburg til Strelitz for at beføge fin Fader. Paa hang 
Lyſtſlot Hohenzieritz blev hun angreben afen Bryſtſyg⸗ 
dom, der i Forſtningen ſyntes ubetydelig, men ſiden ans 
tog en farlig Characteer og hvoraf hun alerede døde den 
19de Juli om Morgenen KL. 9 i fin Gemals Arme. 
Den 27de Sult blev hun føre til Berlin og biſat i Dome 
kirkens Sakriſtie den 3d&te Juli. Den Lyde Dec. brage 
tes hendes Lig fra Domkirken til Charlottenburg, hvor 
hun blev henſat i et fimpelt, men ſmagfuldt Mouſoleum- 
fom Kongen der havde ladet opføre i Slotshaven.  Hens 
des Minde velfignes endnu af hendes Underfaatter, blandt 
mere ved Louifeftiftelfen. 

Louiſiana. Efterat Miſſiſſippi alerede 1541 var 
opdaget af Ferdinand de Soto, men forſt 1682 var bes 
feilet afl La Salle fra Canada til dens Munding, ſendte 
Ludvig den råde en med alle Fornodenheder til en Colo⸗ 
nies Anlæggelfe udruftet Flaade under La Salles Anfor— 
ſel, til Miſſiſſippi. Men en ſtor Deel af Mandſkabet blev 
et Offer for Climatet, og La Salle felv blev myrder. Der—⸗ 
paa forte en Adelsmand fra Canada, Iberville, i Begyns 
delfen af det 18de Aarhundrede et lidet Antal Franſt⸗ 
mænd til Miffiffippi og gav Colonien, Kongen til re, 
Navnet Louifiana. Men ogfaa denne Colonie gif over» 
ſtyr formedelſt Jordbundens Ufrugtbarhed, de Vildes Nas 
boſkab og andre Ubeqyemmeligheder og var ved Ibervilles 
Død 1706 i fuldfommen Hjelpelsshed. I Aaret 1712 fik 
Erozat,enriigKjøbnrand, et udelukkende Privegiumfforlms 
Har paa Handelen til Louifiana, men aftraadde ſamme 
1717 til den berygtede John Law, der nu fatte fig i 
Spidſen for et Compagnie, fom han havde oprettet for 
Handelen paa Miſſiſſippi. Da han ved fine Kunſtgreb 
havde bildt Folk ind at de funde vente uhyre Fordele af 
dette Foretagende, blev det ham ler i faa Dage at fame 
menbringe de 100 Mill. Livres, fom fulde udgjøre fams 
mes Fond. Men denne Indbildning vedvarede fun til 
1719, da man fif at vide, at Colonifterne omkom af 
Hunger og "Clendighed t Miſſiſſippis Skove og 25 
Mill. Livres vare bortkaſtede. Nu bleve Actierne neds 
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ſatte, derved befordredes Compagniets Banquerot og 
Navnet Louifiana bleven Gjenſtand for den offentlige 
Forbandelſe. Da endelig Franferig efter Syvaarskri⸗ 
gen gandſte uformodet aftraadde Louiſtana til Spanien 
1764 ſyntes Colonien igjen at kunne heve fig. Thi 
Spanien, ſom i Pariferfreden havde maattet aftræde 
Florida, en Formuur for Mexico til England, fandt nu 
i det vidtløftige Louifiana en nye Barriere til fine meris 
canffe Miners Bedekning. Men Spanien nodtes til 
at give Frankerig Louifiana tilbage 1802, Men, da 
Landet, ifølge fin fordeelagtige Beliggenhed (fra 29 — 
42? N. B.) fit Clima og Jordbund kunde underen kraft⸗ 

- fuld Regjering blive en farlig Naboe for de forenede 

Pa 

Stater, faa fatte Congreſſen fig imod denne Aftrædelfe 
og fluttede dervaa den zote Apr, 1803 en Tractat med 
Frankerig, hvorved den for 15 Mil. Dollars erholdt 
faavel Souverainitet over Staden Nye Orleans fom hele 
Louifiana, ſaaledes fom de Spanſke havde eiet ſamme. 
Denne Provinds har imod Syd den mexicanſke Havbugt, 
mod Oſt Miſſiſſippi og de forenede Stater, mod V. de 
fvanffe Lande og mod Nord de Wildes temmelig ubes 
fjendte Lande. Himmelegnen ev ved den ſtore Udftræfs 
ning meget forfØjellig ; i den ſydlige Deel er det ei meget 
hedt i Forhold til den geographtſte Bredde, men Kulden 
i den nordlige Deel er meget ſtreng. — Luften er fund 
og Jordbunden frugtbar, dog noget ftenet. Landet 
frembringer Indigo, Tobaf, Bomuld, Hør, forſtjellige 
Træarter ſom Cedre, Granner, Vildt og noget Meral, 
De fortrinligſte Floder ere St. Pierre, Moin, 
Miſſuri, Akanſasfloden, den røde Flod, hvormed 
den "forte Flod og Ørefloden forene fig… Indvaa— 
nerne ere Vilde af forfEjelige Nationer, ſom 
Chitimaichaer, Cadodaquioer, Nachitocher, Miſſuri— 
er, Akanſaer, Quachitaer ꝛc. Hovedſtaden er Nye⸗Or⸗ 
leans ved Miſſiſſippi, og det hele Land blev 1805 deelt i 
tre Provindſer: Orleans (til 250), Miſſiſſippi(til 41 N. 
B. 13) og Louiſiana (til 45% og Vandfaldet Antonio). 
Nye'Orleans er fiden optagen ſom Forbundsſtat blandt 
de. forenede nordamerifanfe Provinfer, ifølge den Be⸗ 
ſtemmelſe, at naar en Provinds faaer 32000 Indb., 
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maa den optages i Forbundet fom en egen Stat og ſende 
to Deputerede til Senatet og en til Underhuſet. 

Loutherburg (Philip Jacob), een af de førfte 
Landſkabsmalere, der nogenfinde have lever, blev fodti 
Strasburg 1730. Han har ſtuderet under Cafanova og 
lever endnu i England. Uformodentlig begyndte denne 
ſtore Maler af ſpille en Undergjørers Rolle og helbrede 
Dove og Blinde. Han har forfærdiget to ſtore Maleris 
ev: Stormen paa Valenciennes i Juli 1793 og Hoives 
Ssefeieri Juni 1794, hvilfe ere ftufne i London. Han 
har og raderet adſtillige Blade, hvoriblandt Soldaterne 
og fire Landſtaber, der kaldes Dagens fire Timer, ifær 
udmaerke fig. 

CLouvet de Couvray (Sean Baptiſte) en bekiendt 
franſt Folkerepreſentant, der blev erflæret fredløs med 
Girondiſterne, men 1795 faldettilbage i Folkeforſamlin— 

gen. Han var født i Poitou, -practiferede før Revolus 
tionen Retsvidenffaben eg ſtrev nogle befjendte Romaner 
der fandt Bifald; blandt andre: Les amours du Che- 
valier de Faublas, der giorde ſtor Opfigt, og Emilie 
de Varmontouledivorce nécesfaire, J Conventet 

blev han en Tilhænger af Brisſot og vovede 1792 at der 
nuncere Robespierre ſom Royaliſt. Hans Angreb blev 
dog uden Virkning, og opflammede fun paa nye den lum— 
ffe Demagogé Had mod Girondiſterne. Da dette Par— 
tie endelig blev ſtyrtet ſtulde Louvet være ect af Guilloti— 
nens førfte Ofre; dog undgif han den ved en farlig Flugt, 
men, vendte, da han ei længer var fiffer i Departemen— 
terne, ufjendt tilbage til Paris, levede der nogen Tid og 
flygtede endefig til Jurabjergene, hvor han opholdt fig 
til Robespierres Fald. De Farer, han var udfat for paa 
fin Flugt, har han beſkrevet i et eget Vark, der, naar 
man undtager nogle. Overdrivelſer og nogen Selvroes, 
hvorved Forfatteren føger af gjøre fig vigtig, indeholder 
meget Tiltræffende og Mærfværdigt. En troe Ledfagers 
ſke i alle de Moiſommeligheder og Farer, hvormed han 
fjæmpvede, var hans Gemalinde, fom han omtaler under 
Mavner ſiodoiſta. Dette Fruentimmer havde han elſket 
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fra fin Ungdom; Gun havde Characteer nok til af Tilbøies 
[lighed til Louvet, at forlade ſin Mand, der var hende 
paatvungen af hendes Forældre og følge Louvet paa hans 
Flugt. Fuld af den inderligſte Omhed vendte hun til" 
bage med Louvet til Paris, da denne paa nye ſtulde inds 
tage en Plads blandt Frankerigs Lovgivere, Om hene 
des ſande Charackeer ere Meningerne ligefaa' deelte ſom 
om hendes Mands Retſtaffenhed. Han, fom ved 
ES fræfregjeringens Tyrannie var ſat i den meeſt fortviv— 
lede Tilffand og truede med bieblikkelig Død. tog dog 
ESfræfregjeringen i Beſtyttelſe mod de Maadeholdne, 
og fom derved i meget grundet Mistanke for Hyklerie og 
Mangel paa Standhaftighed. Efterat han havde for— 
ladt de Femhundredes Raad og var valgt til Conful for 
Palermo, døde han den 25de Aug. 1797. Hans Los 
doiſta, fom ei vilde overleve ham, tog Opium, men 
blev dog reddet ved Lægens Hjelp. Foruden de ovenan⸗ 
førte SÉrifter har han ogfaa udgivet: Le chant du 
Coq (Hanens Galen), og en Journal under Titel: La 
sentinelle (Sfildvagten). 

Zouviers, en Stad med 1019 Huſe og 6500 
Indb. og et Grevſtab ved Kloden Cure i Normandiet, 
tilhørte før Revolutionen Erfebifven af Rouen. Lous 
viers bar fiden været Hovedſtaden i et Arrondiſſement i 
Dep. Eure. Denne Stad har t den nyere Tid erhvervet 
fig udmarket Anfeelfe ved fin Klædefabrifation. Dens 
fine Toier ere de fEjønnefte, finefte og dyrefte i hele Frans 
kerig, derhos meget lette og bſielige. Man har der 
indført Spindemaffinen fra Douglas og andre nye Ind⸗ 
retninger. 

Louvois (Francois Michel Le Tellier) 
Marquis de Louvois) en Søn af den franffe Cantsler og 
Statsſekreteer Le Tellier, blev Ludvig 14des Stadsfebres 
teer og Krigsminiſter 1666 i en Alder, da andre als 
mindelig forſt indtræde i de laveſte Poſter. Naar 
"Staten ev nødvendig for Krigens Skyld og Krigen 
for Krigsminifteren, faa fan Louvois, efter Voltaires 
Dom anſees for fin Tids ſtorſte Krigsminifter, T En oms 
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fattende Kundſkab om hans Forretningskreds; dyb Ind—⸗ 
ſigt i Krigsforvaltningens Væfen, ualmindelig Forſtand, 
endnu mere Kraft og den raftløfefte Virkſomhed udmærfe 
denne af Ludvigs Feldtherrers Triumpher meget fortjente - 
Miniſter frem for alle hans Forgjengere; men, han var 
ingen ſtor Statsmand, allermindſt en god Borger eller 
et ædelt MennefÉe (thi ubetinget nødvendige for enhver - 
ſtor Minifter ere rigtige Begreber om MennefEeværdigs > 
hed, Statshenſigt og Borgervel). Hvor dybt ſtaaer han 
altfaa under den ſtore Sully! Denne fEabte og ordnede 
førft der franffe Krigsvæfen, men med, en Statsmands 
Blik oq med en Patriots Hjerte. — Louvois's Fortjene— 
fter af Frankerig derimod ere, fvraen viis Sratéregjerings 
fande Standpunkt betragtede, meget . underordnede 
hvis man og kan tilfaae ham nogle, da han egoiſtiſk 
misbrugte fine. fjeldne Evner. Kun fom Sfaber og 
forſte Drivehjul af Krigsveſenets efter mathema— 

thiffe og phyſiſte Beregninger. ſammenſatte Maffine 
fan man falde ham en Mefter i fit Fag, en duelig For— 

retningsmand, hvis Vark har overlevet ham, men hvis 
Téenke⸗ og Handlemaade desværre ei døde med ham, i det 

mindſte ei blandt hang Nation. Den af Ridelieu fors 
fømte ranſke Krigsforvaltning Fylder ham Indfosrelſen 
af Opſigt ved Mønftringerne og en henſigtsmeſſig Res 
vie; ſtreng, aarvaagen, utræftet og ved Jern-Faſthed 
holde han Krigstugten i Veiret, og. vænnede ſelv de ſtore 

med. hverandre kappende Feldtherrer til Lydighed. — In— 

genieurs og Artillerievæfenet fik førft af ham hiin fortræfs 
felige Forfatning, der ſenere har givet faa ſtore Fortrin 

ved Baͤabenernes fuldkomnere Udvikling; dog vare Vau— 

ban og Colbert heri hans Medarbeidere. Det enkelte 
desangaaende har Krigsdepotets Hiſtoriograph i Paris 
Hr. Æavier Audouin fortræffelig fremſtillet + fin: 
de Vadministration de laguerre, Paris 1811, 4 
Vol. 261 fr. Vi ville nu fremſtille Louvois ſom Bor: 

ger og Statsmand efter Duc. de St. Simons og Hr. 

Duclos Memoirer med Benhttelſe af andre Kilder, 
fornemmeligt Elfay pour servir å Vhistoire de T, 

M. le Tellier Marquis de Louvois, Amsterd, 
1740. 8. I Ludvig 14des glimrende Tidsalder ſtager 
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Louvois der ſom Forſtyrrelſens og Krigens Dæmon. 
De Skatte, den forſigtige Colbert ſamlede ved Orden og 
Flid, forterede hans MedbeilerLouvois's vilde Virkſomhed. 
Hans Fader, der kjendte fin Søns Talenter og de Tan⸗ 
fer, Kongen havde om hans egne, foreflog denne Fyrſte 
ham, fom et ungt Menneffe, der vel var duelig, men 
af et noget langſomt Hoved, der var brugbar og af 
hvem der kunde dannes en dygtig Mand, naar Kon— 
gin felv vilde gjøre fig Umage for at. lede ham. 
Ludvig følte fig fmigret ved at være fine Miniſtres Læs 
rer: han undervifte Louvois, og denne opførte fig gande 
fe fom Begynder; hans Fremſkridt vare markelige og 
hurtige. Da nu Kongen var høift overbeviift om felv 
at gjøre alt, fan blev der Miniſteren let af drive alting 
igjennem. Denne blev Armeens uindffrænfede Herre 
og erholdt og udvortes hidtil ufædvanlige Forrettighe— 
der. Generalerne maatte umiddelbart give ham Raps 
porter, Kun Vicomten af Turenne underfaftede fig et 
denne Afhængighed, men fØrev til Kongen felv, der dog 
gav Louvois Brevene og befvarede dem efter hang Mes 
ning. Louvois's Magt over Kongen var i Førftningen 
fun derfor faa ſtor, «fordi Ludvig i den unge Statsſekre— 
teer faae fin Elev; thi Louvois var flag nok til ufors 
mærft at bibringe Kongen ſine Synsmaader, og jo 
ubøieligere Minifterené haarde Hoved var mod enhver 
anden defto mere fmigrede han den forfængelige Ludvig 
og gav, ſom det ſyntes, efter for enhver af hans Menin⸗ 
ger Wen fnart blev denne Lærvillighed til afgiørende 
Indflydelſe. Louvois indviflede Kongen i driftige 
vidtgribende Planer, - hvis Udforelſe fun var mulig for 
Miniſterens ſtrenge Orden og kraftige Virkſomhed. 
Dog folte den haarde, deſpotiſte, egoiftiffe og ſtolte 
Mand, at Kongen ei elſtede ham; derfor ſogte han at 
gjøre fig uundværlig, om det og ſtulde ſtee paa Statens 
Bekoſtning. Hans Genie kjendte inter bedre Middel 
hertil end Krigen. Derfor overtalte han Kongen, 
trods det høitidelige Affald paa alle Fordringer, af bes 
mægtige ſig Franche Comté og de ſpanſte Nederlande. 
Af denne Krig (1667 og 1668) oprandt en Rakke g | 

U 
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Erobringskrige, der ſvakkede Frankerig og odelagde 
Europas ſtjönneſte Lande. Den urolige, argierrige, 
ſtolte, herſteſyge, driftige, ubevægelige Louvois var 
Sjelen i diſſe Krige. Alle Midler vare ham ligegyldige, 
naar de fun førte til Maalet. Selv var han ei Feldt— 
herre, meu vilde dog være det. Misundelig paa frem» 
med Fortjeneſte, uforfonlig i fit Had, voldfom og arok— 
felig i fine Beſlutninger, derhos iverfyg over fin Magt, 
opoffrede han fin Wrgjerrighed ſom Minifter alt, ends 
og fortjente Feldtherrer. Han var ei ſſelden ſelv 
Skyld i Krigens Uheld, da han troede at kunne op— 
naae alt ved Virkſomhed, Tvang og Skrek. Hans 
Stolthed gjorde Kongen forhadt for andre Magrer. 
Da Hollænderen Heinſius, fiden Storpenfionair, rom 
SBilhelm den tredies Geſandt, i Paris paatalte dennes 
Rettigheder paa Fyrſtendommet Oranien, talte han med 
Varme mod Louvois for fin Herre og for de Reformeerte 
i Oranien. Men Louvois glemte Agtelfe for Folkeret⸗ 
ten fan meget, at han gav ham til Svar, han vilde fæts 
te ham i Baftillen. Saaledes hindrede Louvois Herr 
Pequilhelms Udnævnelfe til Overbefalingsmand for Ar— 
tilleriet, omendffjøndt Kongen havde givet ham fit Ord, 
fordi Louvois ei funde lide denne Mand. Turennes Be— 
rommelſe bragte Minifteren til af give ham en Met bei: 
fer i Wrindfen af Condé, Uagtet han heller ikke kunde 
lide Hertugen. af Luremburg udnævnte han ham dog til 
Overanforer i Krigen 1688 og vifte ſaaledes ar han er— 
fjendte hans Fortjenefte. Efter den aadjenfEe Fred ved: 
ligeholdt Louvois Hadet mod Nederlandene i Kongens 
Sjel. En veludruftet Hær paa 180000 Wand gjorde 
Hevnkrigen af 1672 faa let. Den ftolte Louvois bevær 
gede Kongen til at afflaae Hollændernes fordeelagtige 
Tilbud om Fred. Man bragte Republifen i Fortvivlelſe 
ved haarde og ſtjendige Fordringer; andre Magter gres 
be til Vaaben for Holland, og denne Krig varede til 
1673 og 1679. Da Condé foreſlog hurtigt at overfals 
de Amſterdam med Hæren, var Louvois af anden Mening 
og traf Krigen i Langdrag ved at befætte Faſtningerne. 
Saaledes fif Hollænderne Tid at aabne Sluferne, og den 
franffe; Hær maatte trakke fig tilbage, Efter Freden til 



Lou LESS 83 

Nimwegen ſorgede Louvois med fordoblet Kraft for Ar⸗ 
meens tactiffe Uddannelſe. Han anordnede aarlige Ovel⸗ 
ſesleire og oprettede fer Compagnier Cadetter ſom Officis 
erplanteſkoler. Wed alle tydffe Hoffer holde han Spio⸗ 
ner. Han havde derfor i fit Sold alle de franffe Fægte: 
og Dandfemeftere, der gjorde deres Lykke i Udlandet. 
Nu begyndte de franffe Reunioner; ØKerrig modfatte 
fig dette Rovſyſtem; da ftillede Louvois fig i Spidſen af 
en Hær, rykkede for den tydfEe frie Rigsſtad Strasburg 
og bevægede Borgerne ved SÉræf og Beſtikkelſe til Overs 
givelfe (3ode Sept. 1680). Dette ffeedte medens man 
fredelig underhandlede med den tydſte Keiſer. Paaſam— 
me Maade maatte Boufflers bemægtigede fig Cafale, 
Noglen til Italien, hvilfen Carl 4de Hertug af Mantua, 
havde folgt til Franferig for 1,200,000 Livres. Dens 
gang begyndte Kongen at elffe Enken Scarron og ſporge 
hende fil Raads. Louvois opbod aft for af vedligeholde 
fin Indflydelſe. Men hun ſteeg ftedfe højere og i Lous 
vois's Herſkeſyge fad Mistanfens Braad. Dog lykkedes 
det ham at hindre den offentlige Bekjendtgjsrelſe af Kon— 
gens Wgteſkab med hiin overordentlige Ovinde. Efter— 
at han nemlig forgjeves havde ftræbt gandfe at bringe 
Kongen fra denne Forbindelfe, lod han ham give fig ſit 
Ord, at dette ZEgtefEab aldrig ffulde offentlig erflæres. 
Ved WÆgtevagten var han tilftede ſom Vidne.  Mogen 
Tid efter hørte han, at Befiendtgjørelfen desuagtet 
fEulde gaae for fig. Han forbandt fig derfor med Harlay, 
Erkebiſkop af Paris for at erindre Kongen om fit Ord. 
Endnu før Pralaten traadde ind kaſtede Louvois fig til 
Kongens Fødder og befvoer ham før at berøve fig Livet 
end faaledeg nedverdige Kronen. Ludvig vilde rive fig 
lss, men Louvois flap ham iffe før han paa nye havde 
givet fit Ord. Mad. Maintenon forføgte forgjeves at 
foreftiles Hoffet fom Kongens Gemalinde. Ludvig bad 
hende ei at tale mere derom: Siden arbeidede den fors 
nærmede Maitreſſe paa Miniſterens Fald, og Leilighed 
dertil udeblev ei. Da Kongen foretog fig det for Sta— 
ten faa fEadelige Omvendelſesverk, befluttede Louvois, 
der overalt vilde gjøre fig — og bruge ſine 
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Soldater felvi Freden, at anvende Vold iſtedet for 
Overbeviisning. Han fendte Dragoner i tufendeviig 
for at tvinge Overbeviisningen. Kongen tillod dette, 
fordi Louvois bildte Gam ind, at det fFedte for at hemme 
urolige. Bevegelſer. Man veed, hvilfe Voldſomheder 
diſſe fanatiffe Soldathobe tillode fig, ſtjondt det var 
dem forbudet at dræbe nogen. — Men Louvois vafte 
fun derved i høiere Grad de Reformeertes Standhaftigs 
hed. Forgjeves lod han Grendſerne bevogte ved Trop» 
per. Over 200,000 flittige og rolige Borgere vandres 
de ud. Kort derpaa gav Augsburger⸗Liguen, fom i Be— 
gyndelfen fun. gik ud vad Forſvar mod erobreſyge Angreb, 
Krigsminiſteren et Paaſtud til af falde ind i Tydſtland. 
Denne ſtolte Mand, fomRacinei Sorgeſpillet Eſther havde 
betegnet i Hamans Perſon, frygtede Mad. Maintenons 
Had. Han bemarkede med ſtjult Gremmelſe, at hang 
Anſeelſe hos Kongen tog af, og af denne opbragtes ved 
Louvois's Modſigelſe og fordringéfulde Tone. Efter 
Colberts Død havde Louvois Overopſigt over de kongelige 
Bygninger. Ludvig lod dengang bygge Trianon, og 
yttrede for Leuvois, at et Vindue ei var faa ſtort ſom 
de svrige. Miniſteren ſagde ham haardnakket imod, 
ſaa at Kongen endelig lod Vinduerne maale ved Le No— 
tre. Man fandt at Louvois havde Uret. Kongen, 
ſom var bleven vred, udlod fig haardt imod ham i Ar— 
beidernes Nerverelſe. Forbittret herover udbrød Mis 
niſteren til fine Fortrolige i diſſe Ord: „Det er forbi 
med mig, hvis Seg et giver et Menneſte, der tager fig 
Uſſelheder nær, noget at beftile. Kun Krig fan bort» 
tage ham fra fine Bygninger; og ved Gud, han fEal 
have Krig! Han eller Jeg maa have den.” Iſtedet for 
at adſkille Augsburger⸗Forbundet ved Underhandlinger, 
henrev han Cabinettet i Verſailles til den politiſke Feil, 
ved et Indfald i TydfEland at væbne heleCuropa mod fig. 
Louvois anede ikke, at han derved vilde ſtyrte figfelv. Søs 
miniſteren Seignelay raadede til fornemmelig af angribe 
England af al Kraft til Søes for om muligt at affætte 
Wilhelm den 3die. Men Louvois drev med Heftighed fin 

Mening igjennem, ifær af føre Krigen paa det fafte Land, 
hvor han ftyrede alf, Ludvig 14de vilde dog ei gandſke 
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forfafte Seignelays Plan. Saaledes greb man * 
Forholdsregler; og England naaede efter Seiren ved la 
Hogue, en afgjørende Overvægt til Søes. Ludvigs Hær 
re paa det fafte Land vare over 300000 Mand ſtérke. 
Diſſe Anftrængelfer udtømmede Nationens Kraft; , og. 
endnu mere; Louvois's Maade af føre Krigen paa, ſtjen⸗ 
dede Kongens og hans Feldtherrers re; den gjorde de 
Franſkes Navn forhadt t hele Europa. Under Paaſkud 
at filtre Frankerigs Grendſer ved en Orken, [od Louvois 
i Maanederne Jan. ogFebr. 1689 Phalz forvandle dertil. 
Heidelberg, Mannheim, Worms, Speier og mange ans 
dre Stæder tilligemed et ſtort Antal Landsbyer bleve ude 
plyndrede og opbrendte. Indbyggerne vandrede bore 
fom Tiggere. $ Speier bleve de ſaliſte Keiſeres Grave 
vanhelligede. De franſke Soldater røvede Solvligkiſter— 
ne, adſplittede Levningerne af de Døde; og dreve Spot 
med Keifernes Been. Mad. Maintenon gjorde Konger 
opmerkſom paa diſſe Afſtyeligheder. Ludvig forbød der» 
for fin Minifter, ſom ogfaa vilde opbrende Trier, dette 
Barbarie. To Dage efter foreflog Louvois igjen ſamme 
Forholdéregel og fagde til Kongen, at, daen alt for øm 
Samvittighed uden Tvivl hindrede ham i at bifalde Tric 
ers Odeleggelſe, faa havde han, Louvois, fiden Krig og 
Medlidenhed ei funde forenes, for at ſpare Kongens 
Samvittighed enhver Uroe, taget det paa fig alene og a: 
lerede afſendt Jilbud med Befaling om Fuldbyrdelfen. 
Denne Driftighed vafte Kongens Vrede faaledes, at har 
greb til Ildtangen i Caminen for at gaae løs paa Mini: 
ſteren. Mad. Maintenon kaſtede fig im ellem dem, og 
Miniſteren forlod Varelſet i ſtorſte Beſtyrtelſe. Kon— 
gen kaldte ham tilbage og befalede med flammende Hine: 
„Send ſtrax en Coureer afſted, der indtræffer i rette Tid; 
bliver blot eet eneſte Huus brændt, ftaaer de inde derfor 
med deres Hoved.“ Den førfte Coureer var endnu et 
borte; Louvois havde blot holdt alt i Beredſkab til bang 
Afſendelſe. Ogſaa Hertugen af Savoien trak Louvois 
med glid ind i denne Krig. Han gjorde overdrevne 
Fordringer til ham, forfalffede hans Breve til Kongen 
eller lod dem ubefvarede, og behandlede ham, da han bes 
klagede fig derover, faa fornærmende, at det maatte 

Lou 
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fomme til Strid. Dog vedblev Cabinettet i Verſailles 
ogſaa efter Louvois's Dod at handle i famme Aand. J 
denne Krig vilde Kongen felv beleire Mons. Louvois 
fraraadede ham at tage Mad. Maintenon med for at 
fvare Udgifter. , Ludvig gif alene til Armeen. Uden— 
for Leiren fandt Kongen en Morgen en. Cavalleriepoft, 
efter hans Mening, fat paa et urigtigt Sted og anvifte 
denet andet. Om Eftermiddagen fandt han Vagten 
igjen paa forrige Sted: Officieren ſagde dette var feet 
paa Louvois's Befaling. „Har je fagt ham, ſpurgte 
Kongen, at derte var Feet vaa min Befaling?“ „Jo 
deres Majeſtet!“ Kongen bemærfede derpaa fin Ledſa— 
ger: „Beundrer Se ei Louvois, han troer af forſtaae 
Krigen bedre end Jeg.“ Ludvig funde ef glemme denne 
Ubeſkedenhed. Han arbeidede vel endnu med Minifteren, 
men vifte ham faa megen Kulde og Mislune at Louvois 
ei længer tvivlede om fin Unaade. Engang yttrede 
Kongen fig faa haardt imod Louvois, at denne kaſtede 
YWanirerne paa Bordet med de Ord: „Hvo var vel ends 
nu iftand til af tjene dem?“ Kort derpaa ophidſede 

Miniſteren Kongen ved Modfigelfe ſaaledes, at denne 
greb Stokken: dette undergravede den ærgjerrige Mands 
Sundhed. Den 16de Juli 1691 fif han fan ondt, da 
han arbeidede mod Kongen og Mad. Maintenon, at 
han maatte gaae hjem, hvor han draf et Glas Band. 
Han fendte Gud efter fin Søn, men denne fandt ham 
alerede død. Duclos troer at han døde af Gift. - Vols 
taire derimod paaftaaer, at han drak af Mineralvandet 
fra Valaruc og vilde tillige arbeide, og at denne fEades 
lige Anftrængelfe foraarfagede hang Død. Kongen bes 
flagede ei hans Tab; han ſyntes endog at være glad 
øver at være glad over at være bleven befriet fra denne 
byrdefulde Minifter, og fod fvare Kong Jacob 2den 
paa hang Condolence : „vore Sager ville desuagtet ftaae 
godt.“ Duc de St. Simon fortæller, det var Kongens 
Villie at lade bringe Louvois i Baftillen. Dette Fulde 
fÉeet Dagen efter, at han døde; og derfor var hans 
uventede Død Kongen meget velkommen. Duclos, en 
fEarpfindig Jagttager, dømmer faaledes om ham: Man 
maa ſkjelne to Sider hos Louvois, denne Stifter af 
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Statsſekreterernes Defpotismus. Som Minifter var 
han den enefte af fit Slags i Krigsvaſenets Beſtyrelſe, 
hvad han gjorde før at fremme Gents Beleiring beundres 
af alle Kjendere af Krigskunſten; men betragter man 
ham fom Borger, faa var han et Uhyre. Han opoffrede 
Staten for fin Wregjerrighed, fin Vrede og den mindſte 
Opbruſen af hans Egenkjerlighed. Ludvig gav Far 
derens Plads til hang anden Søn, den 24aarige Barber 
fieur, fordi han troede gandſke at kunne opdrage dette 
unge Menneſke efter fin Villie. Blandet Louvois's 
Medarbeidere maa fornemmelig Chamlay nævnes for 
fine Kundffabers og fin Troſkabs Skyld. Han befad 
Turennes og Louvois's Fortrolighed og var begge hengis 
ven med lige Redelighed. Om Louvois's huuslige Liv 
lader fig intet fige. Han var aldeles Minifter. Hans 
Embeder vare indbringende. Han kjoebte Herſkabet 
Meudon og anvendte flere Millioner paa Anlæg ved 
ſamme. Kongen gav hans Enke 900000 Livres og Choir 
fy for Meudon. 

Louvre kaldes det gamle kongelige Pallads i Pa: 
rig, fom ligger ved Seine og er en prægtig, men end⸗ 
nu ufuldførte Bygning. Efterat den forſte Begyndelſe 
dertil alerede var gjort 1214, [lagde Frants den 1fte 
Grunden til hvad vi nu falde der gamle Louvre. Efter: 
ham [od Henrik 2den bygge derpaa; Ludvig 13de opførs 
te Mellembygningen og Ludvig 14de den prægtige Facas 
de mod St. Germain l'Auxerrois. Dette Slot var de 
franſte Kongers fædvanlige Reſidens indtil Ludvig 14 
valgte Slottert Verſailles til fir Opholdsſted. Louvres 
VO ve faldtes fordum i FranÉerig den Tilladelfe af turs 
de Éjøre ind i alle Kongelige Slotte. J Begyndelſen var 
dette fun en-Forret for Prindferne. Men, da Hertugen 
af Egermont 1607 under Paafſkud af Upaſſelighed Éjøre 
te ind paa Louvre, faa gav Henrik 4de ei alene ham, men 
og 1609 Hertugen af Sully Tilladelfe beftandig at gjøs 
re dette. Endelig erholdt under Ludvig 13des Mindres 
aarighed alle Kronembedsmend og Hertuger denne Fors 
ret af Maria af Medici, - Under Keiferregjeringen holds 
tes Nationalinſtitutets Forſamlinger i Louvre, og Natio⸗ 
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nal⸗Induſtriens Produkter bleve der offentligt udſtillede. 
For Fremtiden ſtulde og det ſtore Bibliothek og Antik— 
famlingen gjemmes der. Man havde under Mapoles 
Må begyndt vaa af forene Louvre med Tuilleriernes Pals 
ads. ] i 

Lov er overhovedet betragtet en almindelig Regel, 
hvorved. viſſe Krefters Virkſomhed beſtemmes. Ere diſſe 
blot Naturkrefter faa kaldes Loven Naturlov; mener 
det fornuftige og frie Veſeners Kræfter, kaldes Loven en 
Frihedslov. Frihedslovene inddeles igjen i naturlige og 
poſitive (vilkaarlige), efterfom de udgaae enten af den 
blotte Fornuft (et fornuftigt VGæfens indre Natur) eller 
af Vilfaarlighed (en Lovgivers udvortes Magt). Med - 
Henſyn til frie Veſener, ſom Menneſkene, gives der alt» 
faa en dobbelt Lovgivning, en indvortes og en udvortes. 
Med Henſyn til den førfte er Menneſket fin egen Lovgi— 
ver; med Henſyn tilden anden er Menneffet under Faftet 
en fremmed. Lovgivers Autoritet. Der fidfte finder fun 
Sted i beftemte ſelſkabelige Forhold, ifær i de borgerlige 
eller i Staden. Her er Loven ei andet end Udtrykket af 
den almindelige Willie for faavidt denne for hvert enkelt 
Væfen er det Høiefte og ſom ſaadan har forbindende 
Kraft; men Lovgiveren er ei andet end den almindelige 
Villies Forkynder; eller det Organ, hvorigiennem den 
yttrer fig. Men, Da en uformfrig Willie aldrig kunde 
betragtes ſom en almindelig og hoieſte Villie af fornufti— 
ge Væfener, faa forſtager det fig af fig felv, af den udvor— 
tes (eller poſitive) Lovgivning maa tage den indvortes 
(eller naturlige) til Retteſnor og blot paffe denne efter 
Statens og dens Borgeres ſerdeles Forhold. Lovgivnin— 
gens Theorie er afhandlet af Plato, Cicero, Montesqui⸗ 
eu, Filangieri, Zadariå, Bergk 0. a. Bekjendte Lovs 

- bøger ev det romerffe corpus juris, den preufiffe Land, 
ret, Code Napoleon 2c. Loven er overhovedet Erklarin⸗ 
gen af den hoieſte Statsmagts pofitive Villie eller en al" 
meen gyldig Regel for Statsborgernes udvortes Hands 
linger. Kun hele Borgerfamfundet eller ſammes Res 
præfentantere have Ret at give Love, J uindffrænfede 
Stater have Kongerne Lovgivningsret, i indſtrankede 
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Stenderne, Parlamentet efler hvad andet Savn, Das 
tionens Repreſentantere have. Man opkaſtede engang | 
i Tydſkland det Sporgsmaaal, om Fyrſten for fin Pers 
fon var bunden til fine Love; og, da den værdige Hofs 
rand Schnaubert i Jena med uimodfigelige Grunde bes 

-jaede dette Spørgémaal i en bekjendt Diſſertation: De 
principelegibus suis subjecto, vare nogle Duodesregen⸗ 
tere i Tydſkland faa fvage at vilde have ham under Rigsfi⸗ 
ſkalens Tiltale. KunDefpoten fan indbilde ſig at være over 
Lovene, og enhver Difpenfattion fra diſſe, der et fEcer efter 
legalt Forbehold, er Deſppotie. Ingen Lov fan være 
gyldig, der fornermer Menneſtets uforkrenkelige Pers 
tigheder. En god Lovgivning hører til en Stats vigtigs 
fte Fortrin, og en duelig Lovgiver har derfor altid faaet 
en høi Plads blander Menneffehedens Velgjørere. 

Lovelace (Richard) en meget correct engel Dig⸗ 
ter, blev født i Begyndelſen af det 17de arhundred é 
Grevſkabet Kent og udmarkede fig ved Hoffet, ſaavel 
ved fine Aandsfortrin fom ved fin fordeelagtige Legems— 
dannelfe. Han traadde i Militairtjenefte, og blev ders 
paa, da han efter Berwickerfreden var kommen i Beſid— 
delfe af fine Godſer, valgt til Deputeret for fit Grevſkab 
og man paalagde ham at gjøre et Forſlag i Underhuſet, 
hvilfer dog mishagede faa meget, at han blev forviiſt 
til London og holdt under Opſigt. For at give fin Sag 
Anſeelſe gjorde han her Bekoſtninger, der langt over» 
fteeg hans Evne. J Aaret 1646 oprettede han et Regis 
ment for Kongen af Frankerig og blev ſaaret i Spidſen 
for famme ved Duͤnkirchen. Wed fin Tilbagekomſt til 
England blev han paa nye arreſteret og erholdt forſt fin 
Frihed igjen ved Kongens Død. Nedſſunken i den meeft 
trykkende Armod, forfaldt han til en Tungſindighed, 
der lidt efter lidt fortærede ham. , Klædt i Pjalter ſaae 
han fig nødt til at leve af Almiſſer og boe under Tag 
med de gemenefte Tiggere. J denne beklagelſesvardige 
Tilftand døde han 1658. Hang Digte, der ere fÉrevs 
he i en let flydende Stiil, vidne om ligeſaa megen Aand 
ſom Simpelbed og ere alle tilſtrevne en Dame, fom han 
omt havde elffet og givet Navnet: Lux casta. Desu⸗ 
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den har han ſkrevet to Theaterſtykker, nemlig et Lyſtſpil 
og et Sørgefpil. — Under Navnet Lovelace har Ris 
chardſon i fin, befjendte Roman Clariſſa fremftillet en 
raffineret Vellyſtning i hoieſte Potens; vi falde derfor 
overhovedet enhver fiin Forfører af den qvindelige 
Uſtyld med Navnet Lovelace. 

Loyola (Ignatius) fee Jeſuiter og geiſtlige 
Ordener. 

Luͤbeck var fordum ef lutherſt Biſpedom — 
Floden Traven og omkring Eutinerſoen, i det holſteenſke 
Landſkab Wagrien, hvis Biſkop reſiderede i Eutin og var 
Rigsfyrſte; dog fad han hverken paa den geiſtlige eller 
verdslige Fyrftebænt, men paa en Tverbænf, fom man 
havde beſtemt for Biſkoppen af Osnabråd, naar han var 
evangeliſt. Da det fyrftelige Huus Holſteen i de uroli⸗ 
ge Tider havde viiſt Biſpedommet mangen Tjenefte, ſaa 
blev der 1647 fluttet en Tractat imellem dem, ifølge 
hvilken 6 Biſkopper efter hverandre fulde vælges af det 
holfeenffe Huus. Deraf opkom Stridighjeder med Dans 
mark, fom dog gav fitSamtyÉÉe til detteForlig i den glåcd- 
fradffe Fred 1667. Dog opfom I7or efter Biffoppené 
Død en nye Strid, da 12 Vota faldt for en fongelig 
danſt Prinds, men 9 for den holfteenffe Adminiſtrator 
Hertug Chriftian Auguſt. Den Krig der truede med -at 
bryde løs, blev forebygget ved et Forlig under Englands 
og Hollands Mægling, ifølge hvilfer Adminiftratoren 
fulde blive i Befiddelfe af Biſpedommet, men den dan” 
ſte Prinds Fulde have en Sum Penge. Efterat Forliget 
af 1647 var fyldeſtgjort ved den holſteenſte Hertug Øres 
derik Auguſts Poftulation, valgte Domcapitlet 1756 
den danſke Prinds Frederif, en Søn af Kong Frederik 
sbde af Danmar af andet Xgteſkab, til Coadjutor. 
Denne opgav 1772 fin Ret til Fordeel for Peter Fredes 
rik, en Søn af den ovennævnte Frederik Auguſt, hvilken 
igjen aftraadte ſamme til fin Fætter, Hertug Peter Fre— 
derik Ludvig, der tiltraadte den biffoppelige Regjering 
1785 og tillige var Adminiftrator for Hertugdommet 
Oldenburg. JAaret 1802 blev ei alene hele Biſpedom— 
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met, men og det næfgen ligefaa betydelige Domkapitel 
overladt Hertugen af Oldenburg ſom Fyrftendom for 
gjorte Opoffrelfer ſom Erſtatning, hvorved man dog til— 
kjendte Rigsftaden Luͤbeck endeel af hiint Capitel ſom 
Eiendom. Da Hertugen af Oldenburg. 1810 faae fig 
fordreven af Napoleon, blev Luͤbeck af denne lagt til Elb⸗ 
mundingernes Dep.; dog er det fiden igjen kommet til 
Oldenburg. Fyrſtemdommet Luͤbeck har paa 10 Nva⸗ 
dratmile omtrent 22,000 Indb. Forhen tilførte 36 
Landsbyer med Staden Eutin Biſkoppen, men 46 Dom⸗ 
kapitlet; af diſſe ſidſte tilfaldt 5 Landsbyer og nogle 
Gaarde Staden Luͤbeck. Det hele Fyrſtendoms ſamt— 
lige Indkomſter regner man for 75,000 Gylden. 

CLuͤbeck, fordum Hanſeſtedernes Hovedſtad og ends 
nu een af TydfÉlands frie Hanſeſteder, blev opbygget 
ved Aar 1144 efter Staden Bucus Ødelæggelfe ved 
Grev Adolph 2den af Holſtein-Schaumburg, paa famme 
Sted. Til den nyr Stad droge mange Kiobmand fra 
Bardewick, hvorpaa Henrik Løve af Sadfen, der var 
misundelig over Luͤbecks Tilvært, forordnede, at Intet 
der maatte fælges uden Levnersmidler. Da Staden 10 
Aar efter brændte af, overlod Grev AdolphHertugenSte— 
det; Henrik lod Staden opbygge paa nye, frigav Jjans 
delen dertil for de nordiſte Folk, ſtjenkede Staden 
Stadsret (fiden befræftet af flere Keiſere) og flyttede 
derhen det oldenburgſte Biſpedom, hvilfet den 12 164 
indviede Domkirke fEylder fin Tilverelſe. Ved Keiſer 
Frederik Iſtes Naade lagde Luͤbeck Grunden til ſin paa— 
følgende Rigsumiddelbarhed; ſiden traadde Staden i 
Spidſen af Hanſeforbundet, dens Flaader beherffede 
det baltiffe Hav og Luͤbecks Stemme havde tilen afgjøs 
rende Vægt i de nordiffe Rigers Anliggender. Staden 
ligger paa holſteenſt Grund paa en lidet ophoiet langage 
tig Hoi, hvis ſtraae Side ſtrekker fig øftlig mod Wacke— 
nitz og veftlig imod Traven, der faldev ud i Øfterføen, 
Dens Befæftning er gammeldags og beſtager i ſtarke 
Mure og Taarne. Voldene ere omgivne af dybe Grave 
og tjene mere til behagelige Spadſeregange end til vas 
rigt Forſpar. Huſene ere maffive, dog ſmagloſt og gams 
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meldags byggede. Man regner Indbyggernes Antal 
fil 30000. Fra Aaret 1530 har den lutherffe Relis 
gion været den herffende og prædifes i Luͤbecks fire Hos 
vedkirker ſamt flere Filiaikirker. Staden har for— 

træffelige Fattiganſtalter og i det forrige Catharinakloſter 
et Gymnafium med 7 Claſſer. Luͤbecks Handel gaaer 
ifær til Øfterføens Havne; Hamburg faaer de øfterføis 
ffe Vare for det mefte over Luͤbeck. Transporten lettes 
meget ved den for flade Fartøier begvemme Canal, der 
er ravet fra Traven over Stedenik til Elben. Man 
tegnede aft der lob 1800 Sfibe aarlig ind og ud i Lås 
beds Havn; Staden felv eiede 360; man regnede de 
natlige Judkomſter paa 700000 Gylden. Staden har 
betydelige Sukkerraffinaderier og Uldmanufacturer m. 
m. Stadens forrige Diſtrikt laae meget adſpredt. 
Foruden Eanen umiddelbar ved Staden felv tilhørte den 
endnu Flekken Schlukup ved Traven og den befaftede 
lille Bye Travemuͤnde med dens Havn. J Fælledsffab 
med Hamburg eier Luͤbeck Vierlandene og den lille Bye 
Bergedorf, et meget frugtbart Landſtrog ved Elben. 
Det udgjøri det Hele 4 Quadratmile med 10000 Indb. 
J Yaret 1802 blev Luͤbeck mere arronderet og fat i umid— 
delbar Ferbindelfe med fin Havn. Foruden den lille 
Halvse Prideval, der ligger lige overfor Travemuͤnde, 
beherſter Travens Udløb og blev afſtaaet af Mecklen— 
burg, erholdt Luͤbeck ogſaa Beſiddelſe af Domkirken og 
alle Hoiſtiftet Luͤbeck Staden tilhørende Bygninger og 
Forrettigheder, men aftraadde igjen nogle Landsbyer it 
det Mecklenburgſte. Denne nye Erhvervelfe udgjorde 
ei over en Ovadratmiil, men var desuagtet af Vigtighed 
for Staden. Da den tydffe Riasforfatning ophørte 
1306 beſtod Luͤbeck endnu fom frie Hanſeſtad, dog uden 
nogen Forbindelfe med det øvrige TydfEland. Samme 
Har flyttedes Krigsbegivenhederne til og i Luͤbeck 
felv og en frygtelig Scene fandt Sted, da Staden blev 
ftormet den Gte Nov. 1806. Bluͤcher endte her fit hæs 
derlige Tilbagetøg ved Capitulationen i Ratkau: 9,500 
Preuſſer og 1,500 for fildigt indſtibede Svenſke blev 
ajorte til Fanger afde Franffe. Bernadotte formildede 
faa meget muligt Luͤbecks ſorgelige Skjebne under hine 
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Mordſcener. J Aaret 1810 forandredes Stadens Kors 
fatning aldeles; den gamle frie Hanſeſtad blev indlemmet 
i Elbmundingernes Departement og erholdt ei engang det 
Fortrin at være Hovedftad i et Dep. Luͤbeck tog Heel é 
Krigen mod Franferig 1814 ved at yde Tropper til den 
hanſeatiſke Legion. Siden har den igien faaet fin repu' 
blikanſte Forfatning. Raadet beftaaer af 4 Borgemeſtre 
og 16 Raadéherrer;. der ſamtlige Borgerſkab af 12 Col: 
legier, hvoraf hvert har en Stemme ved de borgerlige 
RMaadflagninger. Det Militære beftaaer af 4 Com» 
pagnier. 

Bbc (Andreas de) en berømt Naturforſker, født i 
Genf 1727, beſtjeftigede fig alerede i fintidligfte Ungdom 
med at ſtudere Mathematik, Phyſik og Naturhiſtorie. 
SF de 1766 i hans Faedreneſtad udbrudte Uroligheder tog 
han virkſom Deel og gif 1768 ſom førfte Deputeret for 
Borgerffabet faavel til Verſailles ſom til Bern, for 
mundtlig at foreftille Tingenes Sammenhæng der. Den 
franffe Miniſter Choiſeul ecfarede hans lærde Fortjene⸗ 
ſter og Fjenfede ham fit Venſkab. Efter fuldendt Forret 
ning reiſte han til London, hvor han blev optagen til Med⸗ 
lem af det fongelige Videnſkabers Selſktkab; Dronningen 

> af England valgte hamog 1773 til fin Fore'æfer. J Aas 
rene 1774 og 1775 bereiſte han med en fornem engelſk 
Dame Schweitzeralperne, derpaa 1775 alene de hannor. 
verſke Lande og Harzen og gjorde næfte Mar ſom Geognoſt 
en Reife op ad Rhinen. Hans i Trykken udfomne Vær: 
fer ere følgende: Lettres physiques et morales sur 
les montågnes et sur Phistoire de la terre et de 
Lhomme, 8,1772; Traité sur les modifications 
de Vatmosphére ou théorie des Barométres et 
thermomètres, 2 Vol. Genéve 1772; øg Nouvelles 
idées sur la météorologie, De Luͤc er død for nogle 
Aar fiden. j ” 

Luͤc (Wilhelm Anton de), en Broder til den for⸗ 
rige, har anſtillet! barometriſte og hygrometriſke Jagt⸗ 
tagelſer og har et ſtjont Naturalie og Conchyliekabinet. 



94 i Luc 

Lucan (Marcus Anneus) en Søn af Anneus 
Mela, Phtloſophen Senecas Broder, blev født 33 
Har efter Chrifti Fødfel i Corduba i Spanien og kom 
tidlig til Rom, hvor han gjorde fig bekjendt ved fin 
græffe og latinffe Veltalenhed. Nero, der var henrykt 
af den unge Lucans Talenter, men endnu mere af de lave 
Smigrerier, denne havde fagt ham i Indledningen til fin 
Pharſalis, ophøiede ham endnu før han havde naaet den 
lovlige Alder til Augur:og Quæftorværdigheden. Lucan 
begik imidlertid en Uforſigtighed, ſom maa forbauſe høg 
en Smigrer. Nero vilde nemlig have ſamme Rang 
paa Parnaſſet fom i Verden, og. Lucan var uflog nof 
tilat ville gjøre ham denne Rang ſtridig. Han vo— 
vede at ſtride med ham om Ørifen i.den tragiſte Poeſie 
og valgte Orpheus, Nero derimod Niobe, til Gjenſtand 
for fin Zragoedie. Lucan feirede, og Nero havde den 
Smerte at fee fin Medbeiler kronet pad Pompeius's The— 
ater. Hvad var altſaa naturligere end at Nero med 
Glæde greb enhver Leilighed, hvorved han kunde frænfe 
fin Overvinder? Snart tildgd fig en Leilighed til gand⸗ 
fÉe at fiyrte ham. Lucan, der var opbragt over Neros 
Forfolgelſer, indlod fig i Piſos Sammenſvargelſe; dens 
ne blev opdaget og Lucan dømt til døde. Neros hele 
Maade mod den Ulykkelige beſtod deri at han lod ham 
Valget af fin Dodsmaade. Lucan lod Aarene aabne 
paa fig. i er Bad og fremfagde ved den Leilighed nogle 
Vers, fom han felv havde forfattet over en Soldat, der 
havde [amme Dødsmaade. Han døde i Aaret 65 efter 
Chr. med en Philoſophs Rolighed. Dog beretter Tacis 
tus at han for at undgaage Døden, anflagede fin egen 
Moder og kaſtede Broden for Sammenſvargelſen paa 
hende. Af alle hans Varker have vi blot tilbage hans 
Pharsalia, sive belli civilis Cæsaris et Pompeii, 
Libri X, Da han i dette Digt er bleven den hiſtoriſke 
Sandhed altfor troe, faa er ſammes Indhold derved 
blever temmelig tør og ufrugtbar, Den Feil faavelfom 
Mangel paa Opfindelſe beftræber han fig forgjeves at 
erſtalte ved fine Characterers Hoimodighed; herved 
falder han desuden et fjelden i det” Svulftige og 
falſt Ophsiede. Saaledes træffer det, at Cæfar og 
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Pompeius forekomme og meget ſmaae, fordi de ſkulle viſe 
fig alt for ſtore. Men om og Lucans Værf fra denne Side 
maa: ftaae efterHomer og Virgil, faa findes paa den anden 
Side Træf i ſamme, fom vi forgjeves føge i Iliaden og 
JEneiden. Midt imellene fvulftige Declamationer frem— 
færter han ofte i fine Taler faa kraftige og driftige Tans 
ker, af vi derved ofte erindres om Livius og Tacitus. J 
fine Characteerſtildringer ligner han Salluſt; een eneſte 
Linie indeholder et fuldftændigt Malerie. Men, naar 
han. blot fortæller, "ligner han en Avisſkriver, der vil 
være poetiſt. Lucans Fortjenefte indſtrenker ſig altſaa 
dertil, at han legger ſine Perſoner kraftige Tanker, 
Stolthed, Eftertryk og Heihed i Munden. Han havde 
unægtelig Genie, men det var uden Smag og uden Regler. 
Hans Pharſalia fortjener altſaa vor Roes ſaavel for det 
digterſte Udtryk, der trods hans Feil har ſtore Skjonhe— 
der, ſom for de virkelig geniale Træf, der findes i fam? 
me; dog maa man rande unge Mennefſker at være forfigs 
tige ved et Verk, hvori Forfatterens Ungdom røber fig 
faa meget og hvis Feil ere faa forføriffe. Af færdeles 
Skjonhed er der Sted i Digtet, hvor man vifer Cæfar 
Pompeius's Hoved, ligeſom og Labienus's og Catos 
Taler anſees for Meſterſtykker. Enden af tiende Bog 
ſaavelſom maafÉee endnu flere Bøger af dette Diget, ere 
fabte tilligemed alle Lucans øvrige Værter. Det ſynes 
fom han endnu ei havde lagt fidfte Haand paa Phar ſalia · 
De fortrinligſte Udgaver deraf ere: Cum notis Hug, 
Grotii et var, Lugd, B. 1669, 8. — Londen 1719. 
8. ed Mich. Maittare: critiff£. — Ex sec. Gottl, 

Corte, Lips. 1726. 8. og Glausguae 1751, 8. — 
Cum notis Franc, Oudendorpii et var.; Lugd,B, 
1740, 4 m, — Ed, Joh. Brindley, Lond. 1750. 
II Vol, 12, — Cum notis Hug Grotii et R. Bent- 
ley, Strawsberry hill 1760. 4m, Mange Lærde 
tillægge og ei ufandfynligt Lucan en Carmen panegyri- 
cum ad Calpurnium Pisonem. Til hang tabte Være 
fer høre: Catacausmos iliacus; Catalogus Heroi- 
dum; Hedoris lytra; Orpheus; Saturnalia ; 
Silvarum Libri X; Satyrice Tabulæ XIV; Medea, 
et ufuldendte Sorgeſpil, og andre, 
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CLucas er Forfatter af et Evangelium, der udmærs 
fer ſig blandt Efterretningerne om Jeſu Levnet ved Fuld» 
ſtendighed, Noiagtighed og Spor afei almindelige Kund— 
ſkaber, og af Apoſtlernes Gierninger, hvori han. giver 
velordnede Efterretninger om den chriſtne Kirkes Ops 
fomft og ifær om Apoſtelen Paulus's Reiſer. Skſondt 
begge Vaerker kun vare beftemte for en Ben ved Navn 
Theophilus, erhold de dog ſnart canoniſt Anſeelſe og 
bleve offentligt opleſte i Kirkerne. Om Evangeliſten 
Lucas's Levnetsomſtæendigheder er intet videre Tilforlade— 
ligt bekiendt, uden at han varen født Jode, Apoſtler⸗ 

nes Samtidige, ſom funde have Efterretningerne om 
Jeſu Levnet af Hienvidners Mund, og var en flereaarig 
Ledfager af Apoftelen Paulus paa hans Reiſer, hvorfor 
han og i Apoſtlernes Gjerninger beretter, hvad han felv 
har feet og oplevet... Den Formodning, at han har væ 
vet Læge er fandfynligere end det Sagn, der gjør ham 
til Maler og har givet Anledning til, at et gammelt 
Chriſtusbillede, der gjemmes i Rom; holdes for hans 
Malerie, og at Malerlauget ærer ham fom ders Skyts— 
helgen, ligeſom og et berømt Malerafademie i Rom fals 
des efter ham. 

Lucas fra Leyden, een af Stifterne af den 
nyere Kunſt i Norden, ſtaaer ved Siden af Dårer, 
Holbein og Cranach ſom Monſter for den gammeltydſke 

kole, ſtjondt han i ſtrengeſte Forſtand ei tilhører 
ydffland. Født i Leyden 1494 nød han tidligt fin 

Fader Hugo Jacobs, en middelmaadig Kunſtners, Under— 
viisning, og derpaa Cornelius Engelbrechts, ſom var 
en Diſcipel af van Eyk. Snart yttrede hans ſtore Ta— 
lent for Kunſten fig, thi alerede i fit 9de Aar leverede 
han nogle ſelvopfundne Billeder, og i fit 12te Aar fatte 

han alle Kjendere i Forbaufelfe ved en i i Vandfarve mas 

let hellig Hubertus. S fit 15de Aar fremfom han med 
flere felv componerede og ſtukne Blade, hvoriblandt "den 
hellige Antonius's Friftelfe og den hellige Paulus's Om— 
vendelfe med Henſyn til Compoſition, characteriſtiſt 
Udtryk, Drappering og Gravſtikkens Behandling ere 
mefterlige, Efter denne Tid leverede han mange Males 



Bue 97 

rier i Oliefarve, Vandfarve, paa Glas, en Mangde 
Kobberſtik, der bleve optagne med ſtort Bifald, og al⸗ 
levegne udbredte hans Berommelſe. J Aaret 1527 
Soretog han fig en Reiſe igjennem Flandern og Holland, 
hvor han gjorde Bekſendtſtab med de beromteſte Kunſt⸗ 
nere, Han traadde ifær i et nøie Venſtabsforhold med 
den berømte Johan von Mebuſe. Ogſaa med den fore 
Albrecht Duͤrer fluttede han en inderlig Venſtabsforbin— 
delfe, da denne beſogte ham i Leyden. Begge malede 
dengang deres Billeder paa eet Bord. Man figer, at Lucas 
paa ovennævnte Reife fik Gift af misundelige Kunſtne⸗ 
re; faa meget ev imidlertid viſt, at han fra den Tid. 
havde et fugt £ fegeme og efter nøgle Aars Forløb, hvilfe 
han døg tilbragte i beftandig Syſſelſettelſe med Kunſten, 
døde 1533. Denne Kunſtner fan naſten kaldes fulde 
fommen i alle Kunſtens Dele, uagtet han ei aldeles 
kunde losrive fig fra den Smag, der characteriſerer Mas 
leriets Barndom. — Hans Opfindelſer ere aandrige , 
ſkarpſindige og mangfoldige, hang Gruppering forſtan— 
dig og naturlig, Characteer lyſer frem af alle hans Fis 
gurer, ifær af hans Hoveder, der bog ei alletider kunne 
kaldes æble, Figurernes Stillinger og Vendinger ere 
af (tor Forſkjellighed, hvilket er faa meget mere at beun⸗ 
dre ved den ſtore Mængde Perſoner, ſom man, ofte finder 
paa hans Billeder. Hang Tegning er rigtig, dog ei 
ideal, men efter det Lands Natur, hvori han levede. 
Dragten er vel for det mefte foldet med Sandhed, dog 
ftedfe uden Valg og med for mange Læg. Coloriten er 
behagelig og naturlig, dog er Luftperſpectivet forſomt, 
og en vig, den Tids Kunſtperiode egen Haardhed, kjen⸗ 
delig Uagtet ſtor ildførelfe malede dog Lucas med let 
Penſel. Hans Kobberftif og Træfnit vidne og om den 
omhyggeligſte flittigfte Behandling; de ere fjeldne og 
meget fÉattede. Særdeles intereffante ere de Blade, 
hvori Kunſtneren, kappendes med Albrecht Duͤrer, har 
behandlet famme Gjenſtande ſom denne. Begge Venner 

meddeelte hverandre da gjenfidigen deres Ideer og Com⸗ 
pofitioner. Den fuldftændigfte og ſtjonneſte Samling 
af denne Meſters Kobberſtik er paa ———— i Wien. 
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Sans Malerier ere adſpredte i forſkjellige Gallerier , 
men de fortrinligfte i Leyden, QVien, Dresden, Muͤn— 
chen og Tribunen i Florens. J Omgang var Lucas en 
meget behagelig, fnaffom Mand, fuld af Liv, aandrig 
og vittig, faa af man gjerne ſage ham overalt. 

Lucca var oprindeligen en romer Colonie, ſom 
ved det longobardiſke Riges Fald 774 kom til Frankerig 
og derpaa ved Otto den Ifte under Tydſtland. Luds 
vig af Bayern udnævnte 1327 den bekjendte Caſtruccio 
Caftracani til Hertug, men denne &Wærdighed ophørte 
igjen ved hang Død. Derpaa fjøbte Genueſeren Spis 
nola Herredommet over Staden, men aftraadde det 
fiden til Henrik 7de, da denne kom til Italien. Øens 
rik folgte Staden til det parmeſanſte Huus Roſſi, hvor— 
paa Staden havde adſkillige andre Herrer. Under Carl 
ade erholdt Lucca fin Frihed 1370 og beholdt ſamme 
til de nyefte Tidev under en Gonfalonieres og ef Stats—⸗ 
raads Regjering. Efterat Franſtmendene 1797 under 
Serrurier havde paatvunget Staden en nye Forfatning, 

blev Lucca 1805 forvandlet til et Fyrſtendom og forenet 
med Piombino givet tilBonapartes Svager Bacciocchi. 
J Aaret 1814 blev detigjen befat af. Oſterrigerne, og 
er derpaa under Titel af Hertugdom overdraget den 
forrige Dronning af Etrurien Maria Loviſe. Denne 
lille Stat grendſer til der Genueſiſte til Toſcana, Mos 
dena og det liguriffe Hav og har paa omtrent 20 Ova⸗ 
dratmile 120000 Indb. Det har ei tilfræffeligt 
Korn, men Viin, Olie og Caſtanier i Overfiødighed. 
Fire Mile fra Staden ligge de berømte og ſtarkt beføgte 
Bade. Religionen er den romer catholffe og den hers 
værende Erkebiſp ſtager umiddelbar under Paven. Mas 
nufacturerne, fornemmelig i Silfe, ere meget blomſtren— 
de; dog er Hovedproduktet Bomolie, hvoraf det fine 
Slags er meget berømt og udføres vidt omkring, fore 
nemmelig til England. Befolkningen i Hovedſtaden 
Lucca er meget aftaget, man regner den fun til henved 
20000 Menneſker. Der blev oprettet et Univerfitet 
1802. * 
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Luccheſini⸗(Marquis) preuſſiſt Statsminiſter, 
af.en Patricierfamilie i Lucca, blev Frederik 2den fores 
ftillet efrer 1773 af Abbed Fontana. Frederik tog ham 
i fin Tjeneſte fom Bibliothekar med Kammerhevretitel 
og en Gage af 2000 Rolr. Han hlev Frederiks litera— 
riffe Ven, og Kongen gjorde ſerdeles meget af ham for 
hans Kundſtaber. Forſt under Frederik 2dens Cftevs 
folger blev han diplomatiſt anſat og ſendt til Warſchau, 
hvor han befandt fig 1788 -ved Statsraadets Aabning. 
Han epførte fig her med megen Snildhed, ophidfede det 
for Uafhængighed ſtemte Partie imod Rusland og bragte 
det i Marts 1790 til.en Alliancetractat mellem Preuſſen 
og Polen. J JZuli famme Aar bivaanede han ſom bes 
fuldmægtiget Winifter Congreſſen i Reichenhach, for é 
Forening med den engelfe sg hollandſke Minifter at 
indlede Freden mellem Keiſeren og Tyrkerne. J Juli. 
1792 gif han igjen til Warſchau, hvor han ved overvei— 
ende Ømftændigheder blev nødt til at bryde den Tractat, 
han felv havde undertegnet. J San. 1793 udnævnte 
Kongen ham til preusfijE Geſandt i Wien; dog fulgte 
han Frederik Wilhelm 2den for en ſtor Deel paa Feldttoget 
imod Frankerig. Forſt i Marts 1797 blev han faldt 
tilbage fra Wien og i Sept. 1802 ſendt ſom overordentlig 
Geſandt til Paris, hvorfra han fiden begav fig til 
Mailand, for at overbringe Napoleon og adffillis 
ge af de Store ved hang Hof den preuffifge forte 
Orns Decoration. Man gav ham Sfyld for at have 
tilffyndet Udbruddet af den preuſſiſt franſte Krig i Sept. 
1306. Han ledfagede Kongen til efter Slaget ved Fer 

ma, undertegnede efter ſamme en Vaabenſtilſtand med 
Napoleon i Charlottenburg, hvilken dog ei Kongen ratifis 
cerede, og tog, ifølge alle diffe Begivenheder, da han 
troede at have tabt Kongens Maade, "fin Afſkeed, for at 
vende tilbage til Lucca. Senere blev han anfat hos Na⸗ 
poleons Soſter, Fyrftinden af Lucca, og ledſagede denne 
til hendes Broders andet Giftermaal til Paris. Kort 
derpaa døde han i fin Fedreneſtad. Grev Segur bedom⸗ 
mer i fin Tableau historique et politique de PEu- 

rope Luccheſini med Henſyn til den snenfek omtalte 
| 2 
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polffe Miſſion ſaalebes: „Ingen var mere ſtikket til en 
ſaadan Poft end han. Intet ODieblik undgik hans Virk— 
ſomhed unyttet. JIvrig i at forfølge fir Maal, hurtig i 
fin Beſlutning af gribe de henſigtsmeſigſte Midler forenes 
de Marquien af Luccheſini en fnild Hofmands og en øvet 
Statsmands Egenſkaber. Han var lærd uden Pedante— 
vig, og hans lykkelige Hukommelſe leverede ham ligeſaa 
mange nyttige Data til hang Arbeider ſom behagelige 
Anekdoter til af oplive et Selſtab. Hans Fortrolighed 
med Frederik 2den havde ſtaffet ham en betydelig Anſeel⸗ 
fe; hang indſmigrende Characteer fod ham tvænge ind i 
andres; hans Fiinhed drog ſnart Sføret fra alle Gemme: 
ligheder, og hans varme Virkſomhed, der sav ham et 
aabent, frit Væfen, medens den lykkeligt fEjulte hang 
fande Mening, overtalede Polafferne fil at troe, at han 
tog fig af deres Anliggender med en Iver fom om de vare 
hans egne”. 

f 

Lucian Bonaparte fee Bonaparte. 

Lucianus, født i Samofata i Syrien, levede ſand⸗ 
ſynligt mellem 100 til 200 efter Chr. og var født under 

Trajans eller Hadrians Regjering. Hans Forældre, der 
ere og aldeles ubekſendte, vare, fom der lader, meget fat 
tige. — Faderen beftemte ham til Billedhuggerkunſten, 
usen at han havde mindſte Tilbsielighed dertil og ſendte 
ham til hang Onkel paa Mødrene Side, hos hvem han 
feulde lære ſamme. Da Onkelen engang firaffede ham 
for hans Ulærvilligbed, flygtede Lucian fra ham'og opof“ 
rede fig Videnſkaberne. Forſt begav han fig til Antio: 
dia, hvor han ſtuderede den egentlige Retsveltalenhed, 
men fif fnart en afgiort Ulyſt dertil, da han lærte at 
fjende de fleſte Sagføreres lave Handlemagde. Fu op» 
offrede han fig Philoſophien, gjennemreifte adftillige Lan⸗ 
de, aflagde i Italien Gallien og Spanien, efter den Tids 
Skik, offentlige Prøver paa fin Veltalenhed og erhverver 
de fig derved ſom ung-Mand udmarket oratoriſt Berom⸗ 
melſe. Fra Gallien begav han fig til Græfenland, blev 
derpaa under Keifer Marcus Aurelius Procurator i W⸗ 
gypten og dode ſom man troer af Podagraien Alder af 
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90 Aar. Man bemarker i hans Skrifter, der hverken 
tabe fig i Ssphiſtikens eller i Svormeriets Labhrinther, 
men derimod forfynde en ſielden Kunſt og. Færdighed & 
Dialoguen faavelfom en fuldfommen og uovergaaet Elen 
gans i Dictionen, en høi Grad af practiſt Verdens⸗ og 
Menneſtkekundſtab, det fortroligſte Bekjendtſkab med fin 
Tids Tænfemaade og Sæder, ifæriden philofopbiffe Vers 
den, med Mythologie og Hiftorie, med de ældfte græffe 
Philoſophers Syſtemer, medde Misbrug, ſammes fenes 
ve Tilhængere gjorde deraf og med Orientens, fornems 

meligt Alexandrias Sværmerier, Hans muntre Lune 
hindrede . ham i af angribe fin Tids fædelige Fordervelſe 
med en Senecas Alvor; han greb fun ſammes latterlige 
Side, og Spor var det eneſte Middel, hvoraf han betjens 
de fig til Daarernes Helbredelſe Fornemmelig fportede han 
den religisſe Overtroe og dens Tids falffe Philoſopher. 
Om den egentlige theoretiſte ſpekulative Philoſophie fys 
nes han mindſt at have bekymret fig, omendſtjondt ban 
ei var fremmed i ſamme, fom hans bbrige Aandsdannel⸗ 
fe beviſer. Men dens over Erfaringen udgaaende, over 
alt afgjørende Beſtemmelſer, dens Modſigelſer med fig 
felv unde han umuligt forſtaane for fin Svøbe. Han 
fyres at have værge. Cynismens og Cpicuræismens fande 
Aand meeft hengiven, omendſtjendt Dette ei beſtyttede 
diſſe Syſtemers Udartelſe paa den Tid for hans Satire. 
Adſkillige nyere Skribentere anſee ham for en Skeptiker; 
men rigtigere kunde man falde ham en frie Eklektiker, der 
af hvert philoſophiſt Syftem valgte det Bedfte uden dog 
felv af bekjende fig til et eget philoſophiſt Syſtem. J 
fin Peregrinus ſtildrede han en fuldkommen philoſophiſt 
Sværmer, af hvilke Orienten dengang frembragte. faa 
mange. Een af de bedſte Udgaver af hang talrige SÉrifs 
fer ev den, ſom udfom 4 Amſterdam 1743 i tre Quarts 
bind. Hans. Bærfer ere. i 6 Octavbind overfatte af 
Wieland (1788 og 1739) med Anmarkninger og Op⸗ 
lysninger. . 

Lucifer (hos Grekerne Phosphorus), en Søn af 
Aurora, foran hvem han ſtedſe pleier at drage frem paa 
en hvid eft, altſaa Morgenſtjernen. Naar han beteg— 
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ner Aftenſtjernen, har han en mork Heſt. Derfor vas 
re Rideheſtene overhoveder ham helligede, og Romerne 
gave ham felv Navnet Desultor, | 

Lucilius (Caſjus) romer Æ Ridder og paa Mødrene 
Side StoronÉel til Pompeius, blev født 147 før Chr. i 
Sueſſa, og gjorde fit førfte Feldttog i Krigen mod Nu— 
mantia, under Scipio Africanus, med hvem han var 
meget fortrolig, Man anfeer ham for Opfinderen af 
Satiren, fordi San forſt gav ſamme den Form, hvori 
den ſiden uddannedes af, Horats, Perſtus og Juve— 
nal. Ennius og Pacuvius havde alerede forben 
arbetdet i denne Digteart, dog vare deres Produk— 
fioner alt for raae, til at man funde lade dem 
gjelde for egentlige Opfindere. Lucilius overgif 

dem, men blev igjen pvertruffen af dem, fom fulgte 
"Dam. Horats ſammenligner (Gam med en Flod, ſom 

blandt adſkilligt Dynd fører koſtbar Sand med fig. Af 
30 Satirer, ſom han har forfattet, have vi fun nogle 

Fragmenter tilbage. Diſſe efe vi i forÆjellige Udgaver, 
af hvilfe den i Amſterdam (17661. 4) og dgiri Padua 
(1735. 8) anſees for de bedſte. J hans Levetid vare 
hans Satirer i ſaadan Anfeelfe, at det gjaldt for en Fors 
brydelſe at tvivle om deres Fortræffelighed. Lucilius døs 
det Neapel 103 Aar før Chr. 

Lucina, eet af Junos Tilnavne, udledes enten af 
Lucus (Lund, fordi hendes Tempel ſtod i en Lund) eller 
af Lux (Lys, fordi Børn ved hendes HAjelpt Fodſelen brags 
tes til Dagens Lys) eller af luceo (Jeg fyfer, fordi hun 
og betegner Maanen). Hende til re holdtes en Feft 
den førfte Marts, paa hvilfen Mødrene forfamfede fig é 
hendes Tempel; ſmykkede hende med Blomſter og anraab⸗ 
fe hende omen lykkelig og tapper Afkom, Frugtbarhed 
og en let Fodſel. 

Luckner. (Nicolas) var født i Campen i Bayern 
og ftuderede 17371 Paſſau. J Syvaarskrigen opret; 
tede han et Corps Huſarer for Hannover, i Spidfen af 
hvilfet Han fogtede overordentligt tappert og lykkeligt. 
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Da dette Corps, hvis hele Tiltroe han beſad, blev oploſt 
> ved Freden, gif han af Fortrydelfei franſt Tjenefte, hvor 
han opfvingede fig ſaaledes, at Ludvig 16de gjorde ham til 
Marſchal af Franferig. Hans Dannelfe havde intet 
Intagende; han var lille af Perſon og det franſte Sprog 
ei ret mægtig, fom han felv engang offentlig erklarede i 
Nationalforſamlingen. Desuagtet ſtod han i for Ags 
felfe hos Soldaterne og erhvervede fig og Regjerin— 
gens Tillid, fordi man vidſte at han fægtede 
for Nattonens re uden at bekymre fig om Franferig 
regjeredes afen Konge eller under en republikanſt Form. 
Derfor agtede man heller iffe meget paa hans ubetænes 
ſomme Taler, der fnart vare royaliſtiſte, ſnart repu— 
blifanfe efter ſom Luckner havde nydt Viinens Sodhed, 
hvori jan fandt ſtor Behag. Mena da hans høie Alder 
ei fyntes at være ſttkket til driftige Foretagender, gav 
man ham i Begyndelſen af Krigen 1792 Commando 
over Centralarmeen. Han kunde i Førftningen ei rer 
vænne fig til Dumouriez, men blev dog fiden fortrolig 
med ham. Biergpartiet tvivlede endelig om hans Pas 
triotismus og kaldte ham tilbage fra 'Armeen. Han 
fmægtede nogen Tid t Fengſel, og maatte til Løn for de 
Tjenefter, han ien Roffe af Aar havde viift Frankerig, 
uffyldig beftige Guillotinen den 4de Jan. 1794, 

Lucretia fee Brutus, 

Lucretius (Titus) Carus, en romer Ridder 
fandfynligt født i Kom 659 efter Stadens Bygning, 
fruderede den epicureiſte Philoſophie i Athenen under 
Zeno og Phedrus. Man fortæller, at han var bleven 
vanvittig ved en Kjerlighedsdrik, men dog i fine lyſe In— 
tervaller havde forfærdiget adffillige Skrifter og endelig 
afliver fig felv i fit 44de Aar. Dog ere alle diſſe Cfrerrets 
ninger ubevifte. Vi have af ham et Lære digt i 6 Bo— 

"ger: De rerum natura, hvori den epicurgiſke Philo—⸗ 
fophies Girundfætninger foredrages. Det for det meſte 
gandſtke upoetiſke Stof i dette Digt maatte gjøre at det 
mislykkedes. Imidlertid vidne adſtillige Dele af ſamme 
f. Ex. Beffrivelfen af den menneſkelige Elendighed, Li— 
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denffabernes Magt, den ſtrekkelige Peſt i Græekenland 
2c., at Lucretius befad virkeligt Digtertalent, Det blis 
ver, felv af Quintilian, holdt for vanffeligt at forftaae, 
formedelft de forældede Ord og nyeopfundne Betydnin⸗ 
ger. Derfor vafte han og meget liden Opmarkſomhed 
hos Romerne. Blandt de forffjellige Udgaver af ham 
udmærfer fig ifær den af Thomas Creed) 1695 formes 
delft de tilførede Oplysninger om den epicuræiffe Philos 
ſophie. Denne Udgave er igjen aftrykt i Leipzig 1776- 

CLucullus (L. Licinius) er den berømtefte af alle i 
ſin Slegt, formedelſt hans Seire over Mithridates. 
Udvalgt til Wdilis Curulis tilligemed fin Broder M. 
Licinius Lucullus, vifte han megen Kfogffab og Tapper— 

hed i den marfiffe Krig, i Borgerkrigen mellem Sulla 
og Marius holdt han med den forſte. $ Aaret 679 fra 
Roms Bygning blev han ei alene Conful, men og Overs 
anfører for den Armee, der fulde marſchere til Cilicien 
imod Mithridates. Da ban alerede forben i fit Quo 
ſtur havde befriget' Mithridates ſom Underfeldtherre, 
faa var Landet, hvor Krigen ſtulde føres ham tilſtraække— 
lig bekſendt. Da han var anfommen til Aſien førgede 
han førft for at den. gamfe-Krigsdifciplin igjen oprettes 
tedes. Mithridat havde imidlertid fat fig i en frygtelig 
Forſvarsſtand, ja endog lykkelig aabnet Feldttoget ved et 
ſeierrigt Søflag mod Luculls Medconſul Aurelius Cots 
ta. Lucullus var derfor nødetil at ffynde paa fit Ans 

greb til Lands mod denne mægtige Fiende. Men, da 
han var kommen i Narheden af Mithridats uhyre Ars 
mee, og havde udforffet dens Styrke holde han det dog 
for raadeligt at undgaae et Hovedſlag med ſamme. Mi⸗ 
thridat vilde nu beleire Staden Cycicus, fom var Nøglen 

til Aſien og beſat af Romerne. Lucullus fif dette af vide, 
og det lykkedes ham at tilføje Bagtropperne paa Majs 

ſchen dertil et betydeligt Nederlag. Ei tilfreds dermed 
fulgte han efter Mithridats Armee og afffar famme ved 
at befætte et fnævert Pas al Tilførfel af Levnetsmidler, 
hvorved Mithridat blev nødt til at ophæve Beleiringen. 
Nu rykkede Lucullus til Kyften af Helleſpont, udruſtede 
en Flaade og. flog med ſamme Mithridat ved Øen Lem⸗ 

— 
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nog, hvor han tilfsiede ham et betydeligt Tab. Denne 
Seier til Søes fatte ham iftand til at forjage alle Mis 
thridats Flaader af Archipelagus, faa at Romerne bleve 
Herrer af dette Hav. Ei mindre heldige vare Luculls 
Underfeldtherrer til Lands faa at hele Bithynien og 
Paphlagonien inden fort Tid faldt i Romernes Hænder. 
Lucullus fillede fig nu igjen i Spidfen af fin Landarmee 
for at falde ind i Pontus felv og erobrede adſtillige Stes 
der, men blev dog flagen af Mithridat i en Træfninge 
Men to af Mirhridars Feldtherrer bleve igien ſaaledes 
flagne at han befluttede at trække fig tilbage. Herved 
blev hans Hær faa modlos, at den ifteder for attrætte fig 
ovdentligt tilbage formelig flygtede, forlod Kongen og 

"Derved nødte denne til at tage fin Tilflugt til ſin Svis 
gerføn Tigranes, Konge i Armenien, Nu blev hele 
Pontus erobret af Lucunl lus og gjort til romerſt Pros 
vinds. Da Tigranes vægrede fig ved at udlevere Mis 
thridat til Romerne, maatte Lucullus ogſaa rykke it 
Marken mod denne. Tigranes blev flagen og overdrog 
Commandoen over fine Armeer til Mithridat, fom ders 
med vyÉfede ind i Pontus, erobrede en ſtor Deel af Lan⸗ 
det og flog Romerne under M. Fabius. Men han blev" 
igjen overvunden af Lucullus. Imidlertid tabte Mis 
thridat et Modet, men ſeirede endog fgjen en Gang i 
det folgende Feldttog over een af Luculls Underfeldther— 
rer. — Denne blev nu hindret i videre Foretagender mod 
Mithridat formedelſt Soldaternes Mytterie, hvilke 
maaſkee ef uden Grund befEyldte ham for Sjerrighed og 
Haardhed. Efterretningen om denne Soldaternes Miss 
fornoielſe kom tilRom. Da man ber erkjendte Soldaternes 
Klager for grundede, fratog man Lucullus Commandoen 
og kaldte ham tilbage til Rom. Imidlertid modtoge Patri— 
cierne ham med alle Tegn paa Agtelſe og hedrede ham 
med en overordentlig glimrende Triumph. Fra denne 
Tid levede Lucullus ſom Privatmand i Kom og nød fine 
uhyre Rigdomme, fom han havde bragt med fig fra 
Aſten. Dog glemte han under Fornøielfernes Sydelfe 
ei Livets ædlere og alvorligere Beſtjeftigelſer. Under 
fit Ophold i Græfenland ſom Quaſtor i Macedonien og 

ſom Feldtherre i den mithridariffe Krig var han bleven 

— 



106 LCuc 

bekjendt med alle dengang levende Philoſopher. Hans 
fornemſte Lærer var Akademikeren Antiochus, der ledſa— 
gede ham paa nogle af hans Feldttog. Derfor interes⸗ 
ferede ogfaa Lucullus fig meeft for det platoniſte Syſtem. 
Efter fin Tilbagefomft 'til Rom fortſatte han med Iver 
Philoſophiens Studium, drog mange Lærde til Rom og 
tilftod dem frie Adgang i fif Huus. Han fÆaffede fig og 
et talrigt Bibliothek, hvis Brug ſtod hele Publikum frit, 
og hvilket Cicero flittigt benyttede. Til dets Indretning 
og Beſtyrelſe betjente han fig af Tyrannion, fom han i 
Den mithridatiſte Krig havde gjort til Fange, og fom han 
fiden overlod Murena, der ſtjenkede ham Friheden. 
Ved fit. Exempel bragte han ogfaa andre rige og fornem» 
me Romere til at falde Lerde paa deres Bekoſtning til 
Rom—. Tilfdfi ſtal Lucullug ved en Kjerlighedsdrik, ſom 
Dans Frigivne Calliſthenes bibragte ham, være bleven 
faa vanvittig, at man maatte fætte ham hang Broder 
til Curaror. Sort derpaa døde han. Det var Lucullus, 
fom i Aaret 680 efter R. B. førft bragte Kirfebærrvæet 
fra Cerafanto i Pontus til Bom, hvorfra det fiden er 
udbredt over hele Europa. 

Ludvig ode (den hellige) Konge af Frankerig, den 
ældfte Søn af Ludvig gde og Blanca af Caftilien , blev 
fodt den 23de Apr. 1215 og dobt i Poiſſh, hvorfor ban 
og undertiden underfÉrev ſig Ludvig af Poiſſy. Han 
fom til Regjeringen den gåde Nov. 1226 under fin Mos 
ders Formynderſkab, der tillige var Regentinde af Frans 

kerig. Underſtottet af Paven var Dronningen meget 
»heldig t at underfafte fig Baronerne og Rigets ſmaae 
Fyrſter, hvilke fun benyttede deres Uafhængighed til 
at forftyrre Rigets Roe. Da den unge Konge var bles 
ven myndig fortfatte han med Held fin Moders begyndte 
BVærÉ, kaldte de dueligfte og. retſkafneſte Mænd i fit 
Raad, hæmmede Misbrugene af den geiſtlige Jurisdic— 
fion, ftillede Urolighederne i Bretagne, vidfte under 
Stridighederne mellem Gregor Yde og Frederik 2den at 
vedligeholde en klog Neutralitet og beſtjeftigede fig overs 
hovedet med at gjøre fine Underfaatter lykkelige. En 
viis Beſtyrelſe fatte ham iftand til af hverve en mægtig 
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Her mod England, med hvem de Store i Frankerig havs 
de forenet fig, og flaae Englænderne førft ved Tailles 
bourg i Poitou (1241) og fire Dage efter ved Saintes, 
hvorpaa Kongen af England blev nødte til en ufordeelags 
tig Fred. Da han 1244 blev overfalden af en heftig 
Sygdom, gjorde ham det Løfte at gjøre et Korstog til 
Paleſtina, og hverken hans Moders eller Gemalindes 
Bønner vare iffand til at afholde ham fra dets Udførelfe 
fom gif for fig fire Aar efter. Han indffibede fig med 
fin Gemalinde, fine Brodre og Kjernen af det franſtke 

» Ridderffab og erobrede 1249 Staden Damiette i JE gyps 
ten. Derpaa drog han videre mod Sultanen at ayps 
ten, i hvis Bold Paleſtina dengang befandt ſig. Han 
var faa helbig.to Gange at flaae denne felv ifær i Slaget 
ved Maffure 1250, hvor Ludvig gjorde Under af Taps 
perhed. Paa denne glimrende Begyndelſe fulgte en 
ulykkelig Ende. Hungersnod og ſmitſomme Sygdom— 
me angrebe den franſte Armee, der nodtes til at træffe 
fig tilbage, og paa dette Tilbagetog ødelagde Saracener— 
neden gandſte; ja Kongen felv med hans hele Følge og 
en ſtor Deel af Armeen faldt i Fiendens Fangenſkab. 
Denne u'ykkelige Stilling nødte ham til at loskjsbe fig 
og Sine med Tilbagegivelfen af Damiette, med en flor 
Løfepenge og en Vaabenftilfand, paa 10 Aar. Ikke 
deftomindre blev han i Dalæftina til 1254 for der efter 
Evne af opretholde Korsfarernes Sag ved fin perſonlige 
Narvarelſe Endelig begav han fig tilbage til Franfes 
frig, hvor Dronning Blanca, der havde ført Regjerin⸗ 
gen fortræffeligt, imidlertid var død. "Mu arbeidede 
Ludvig paa nye med al Iver for. fit Riges Vel. Han: 
vendte fit Hiemed paa Lovene og Rettens Pleie, ſom 
hidtil havde været overladt til Gangs Baroners Vilfaars 
lighed. "Han oprettede fire fongelige Domſtole, hvortil 
man funde appellere fra Adelens Domme, og i Parla— 
menterne, der hidtil blot havde beftaaet af uvidende Bas 

toner, der tidt neppe kunde ſtrive deres Navn, optog 
man nu virfelige Lærde, Han formindfkede ligeledes 
Paaleggene, der havde udſuet Underſaatternes Marv. 
Men ved Siden af diſſe herlige Indretninger gav han 
og Love, ſom vidne om Tidsalderens Aandémorke; hvo 
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der havde talt mod hvilkenſomhelſt Sætning i Religiøs 
nen, hang Læber ſtulde gjennembores med gloende Jern, 

IJ Aaret 1269 udfaftede-han den ſaakaldte pragmatiſte 
Sanction, ifølge hvilken Hoved: eller Domkirkerne 
ſikkredes deres Rettigheder. Ikke deſtomindre under— 
trykkede Gan ved forekommende Leiligheder Geiſtlighe— 
dens Fordringer, naar de gif for vidt. Hvilken Anſeel⸗ 
fe iøvrigt Ludvig den hellige nød blandt fine Samtidige, 
beviſer den Omſtendighed at den engelſte Konge Henrik 
3die og ben engelſte Abdel 1264 gjorde ham til-Dommer 
i deres Stridigheder. Efterat han havde forenet flere 
franſte Provindſer, fom hidtil havde været i Englen⸗ 
dernes Magt med Riget, befluttede han 1270 at gjøre 

"et nyt Korstog, ſom om han troede ei at kunne blive fas 
lig) hvis han ikke forødede Frankerigs Kræfter paa Sas 
racenernes Undertrykkelſe. Han indſktibede fig igſen 
til Afrika, beleirede Tunis og indtog Citadellet der. 
Men der udbrød en fmitfom Sygdom hvorfor. han ſelv 
(25de Aug. 1270) tilligemed Størftedelen af hans Hær 
blev et Offer. — De Lerdomme, han fÉviftligt/efrerlod 
fin Søn, bevife, , hvilken fortræffelig Aand der befjelede 
denne Konge. . Havde han ei ladet fig forlede af Over: 
troe og Religionéfværmerie, vilde hang Regjering have 
været den meeſt heldbringende for hang Rige og man 
maatte anviift ham Plads blander Verdens fortræffeligfte 
Regenter. Efter hang D8d blev han af Bonifacius den 
Sde erkleret for Helgen og Ludvig 13de erholdt af Pa: 
ven, at hans Feſt maatte helligholdes i alle Kirker. 

Ludvig 13de, med Tilnavnet den vetfærdige, 
var en Søn af Henrik 4de og Maria af Medici sg blev 
født den 27de Sept. 1601, Ved hans Faders Mord 
den 14de Mai 1610 befteeg han Thronen under Formyn⸗ 
derſkab af hang Moder,” der bortødflede Kronens Skatte 
for at fFaffe fig ec Partie; Tropperne bleve afſkedigede 
og Sully blev ved en uviis Behandling nødt til at forla⸗ 
de Hoffet. — Rigets Svaghed benyttede nu Prindſerne 
af Blodet og de Store til at gjøre Opror. Marſchal 
Bouillon fod i Spidfen af dem. — Tvungen tik at give 
after for deres Fordringer forledede man dem derved til 
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ſtedſe ſtorre Indgreb i Kronens og Folkets Rettigheder. 
Frankerig blev et Bytte for indvortes Factioner og deraf 
opkomne borgerlige Uroligheder, hvilke den uduelige 
Florentiner Concini, bBefjendt under Navnet Marſchal 
d'Anecre, der dengang ſom Premierminiſter beherſtede 
Frankerig, var langt fra at kunnne dempe. Urolighe— 
derne ſtege til det Hoieſte, da nu og Henrik, Prinds af 
Condé, forlod det kongelige Partie og greb til Vaaben 
i Forening med Hugonotterne. Da Kongen foelte ſig 
for fvag imod dette Angreb, faa fluttede han 1615 en 
forſtilt Fred med Prindſen af Condé, men [od ham foret 
derpaa ſette i Baftillen. Dette var Signalet før alle 
Prindſer og Store til at gjøre Opſtand mod Kongen. 
Der opfom en nye Borgerkrig, hvori dog Oprørerne et 
vare heldige. Da nu tillige Marſchal d'Anere, med 
hvem den unge Konge felv var meget utilfreds, var myr⸗ 
det paa Louvres Broe den 24de Oct. 1617, faa ſyntes 
Roligheden igjen i Almindelighed tilveiebragt. Denne 
Rigets Tilſtand kunde anſees for faa meget varigere, 
fordi. Kongen fort derpaa lod forviſe fin Moder, der 
havde holdt ham felv og alle Rigets Store i Slaverie, 
til Blois. Men heraf opkom nye Tvoviſt; thi Folfet, 
fom havde hadet Maria, medens hun tyranniferede, 
beklagede hende nu hun var ulykkelig. Kongen maatte alt⸗ 
faa nødtvungen forſone fig med hende, og, der blev 1619 
ſlutttet en formelig Fred tif Angouleme mellem de ſtri— 
dende Partier. Men den var neppe undertegnet før den 
igjen blev brudt, Dog bleve de igjen forfonede, men 
paa nye uenige. Under diffe Uroligheder troede Hugos 
notterne, i hvis Spidſe Rohan og Soubiſe ſtode, igjen 
at funne hæve fig. En ſtor Deel af Riget gjorde Oprør 
imod Kongen. Efterat Lykken ſnart havde vendt fig til 
denne, ſnart til hiin Side og begge Partier lige ſterkt 
følfe Nodvendigheden af Rolighed, blev der igjen ſluttet 
Fred 1623. Imidlertid variKongené Yndling Luines død 
pg den bersmteBiſkop af Lucon, ſiden Cardinal Richelieu 

kom ved Dronningens Beftræbelfer i Statsraadet og blev 
fnart under Kongens Navn Frankerigs Beherſter. Det 
forſte betydelige Vark, Richelieu føgte at drive igjennem, 
var de Reformeertes Underkaſtelſe. Difſe forſvarede fig 
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i Rochelle og underftøttedes af de Engelke. De Engels 
fée bleve ſſagne til Søes, Øjen Ré blev erobret og endes 
lig Staden Rochelle 28de Oct. 1628. Staden havde 
forfvaret fig med ef mageføft Mod over ect Mar under ; 
Anfsrſel af Hertugen af Rohans Moder, og kjempet 
med Hungersnød og alle en beleiret Stads Radſler. 
Dene Beleiring foftede Kronen 40 Mill. Livr. Der— 
paa forfvarede Frankerig Hertugen af Nevers ,… hvem 
Keiſeren et vilde belehne wmed Mantua, med Held; de 
Franſke ſloge i Juli 1630 den forenede keiſerlig ſpanſte⸗ 
ſavoiſte Armee ved Veillane, hvorpaa fulgte en Freds— 
tractat 1631, der bekreftede Hertugen af Nevers i Bes 
fiddelfen af Mantua. J de paafølgende Stridigheder 
mellem Kongen, hans Moder og hans Broder, Gafton 
af Orleans, kom det til aabenbare Fiendtligheder. Her—⸗ 
tugen af Montmorency, der ſtod i Forbindelſe med Ga— 
ſton, blev flagen og fangen ved Caſtelnaudary den 1fte 
Sept. 1632 og den 30te Oct. offentligt henretter i Tour 
louſe. Gafton erholdt Tilgivelſe, men Dronningen 
maatte forlade Riget og døde i Coln efter elleve 
Aars Omfiaffen uden for Riget. J den paafolgende 
Krig 9 Spanien og Øfterrig var Lykken afverlende. 
Spanierne, ſom vare landede i Provence, bleve tilba— 

gedrevne ſaavelſom de Keiſerlige, der vare trængte ind i 
Bourgogne. De Franffes Fordele vilde endnu været bes 
tydeligere, hvis ei Finanſernes flette Tilſtand havde lagt 
dem Hindringer i Veien. Imidlertid havde de Store 
arbeidet paa Ridjelieus Fald, men han holdt fig uagtet 
Kongen ei yndede ham, og Kongens Yndling Cinqmars 
maatte bøde med Livet for hans Forſog mod den mægtige 
Minifter. Ludvig 13de døde den 4de Mai 1643 uden 
nogenſinde af have regjeret ſelb. Paa Richelieus Dødés 
dag blev Cardinal Mazarin indfort i Statsraadet og op⸗ 
tog hans Plads. 

Ludvig 14de, Konge af Franferig og Navarra, 
den tredie af Hufet Bourbon blev føde den ste Sept. 
16338. Efter Dronningens 22aarige Ufrugtbarhed bes 
fragtede man ham ſom en Gave af Himlen og kaldte 
ham Dieu-donné; han fom til Verden med nogle 
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Tænder, hvorover Grotius fpøger ſom politiſt Spaa— 
mand. Ludvig var gift 1660 1) med Maria Thereſia, 

-en Datter af Kong Philip 4de af Spanien (f 1683'den 
30 Juli); 2) 1684 med Franciſka D'Abigné, Enke 
efter Scarron (Mad. Maintenon, 7 1719, 15de Apr.) 
Markverdige blandt hans Maitreſſer ere: Franciffa. le 
Blanc de la Baume, Hertuginde af Valiere, der gik i 
Klofter 1675 og døde 1710; Franciſta Athanaſia de 
Rochechouart, Marquien af Monteſpans Gemalinde, 
Moder til Hertugen af Maine og Greven af Toulouſe, 
gif i Kloſter 1692 og døde 1707; og Maria Angrlica 
d'Escorailles, Hertuginde af Fontange T 1681. Den 
femaarige Ludvig 14be befteeg Thronen ved fin Faders 
Dod, og hans Moder Anna lod fig erklare for Regents 
inde og Formynderſte; Mazarin fit Overopſigt over 
Kongens Ovdragelfe, fom blev meget forſomt. Men 
ffjøndt Ludvig Intet lærte, ei engang at ſkrive orthogras 

phiſt af fin Lærer, Erkebiſtop Perfixe, faa havde han 
dog feet meget. Han havde ſtuet Hiſtorien i fin Min— 
dreaarigheds Uroligheder, der fatte faa forſtjellige Cha— 
racterer i Bevegelſe. Den 7de Sept. 1651 erflærede 
Kongen fin Myndighed, men Mazarin ſtod i Spidſen 
af Statsforvaltningen til fin Død den ode Marts 
1661. Siden regjerede Ludvig i 54 ar uden 
Premierminiſter; dette var hang Hovedmarime. Af 
Mazarin havde han lært den ſtore Politiks Behandling 
og han forſtod denne meftérligt, men med en gandſte an» 
den Characteer og i en gandſke anden Stilling, — For 
rigtigt af bedømme ham, maa man føjelne imellem fans 
Perſonlighed, hans Regentliv og hans Tidsalder. 
Alt dette forenet hav omgivet ham med en Glands af 
Maſeſtet og Berommelſe, fom de Franffe faa gjerne. 
falde Storhed. Dog tillægger Hiſtorien ham ei Navnet 
ſtor. Ludvig befad nogle kongelige Egenſtaber, maaſtee 

alle de, der udfordres til Repreſentation. Han tilfreds— 
ſtillede derved aldeles den Sands, de FranfÉe meer end 
enhver anden Nation have for theatralſt Værdighed fa 
Ludvig vafte og beftemte denne Sands. Heldigviis le— 

vede paa hans Tid Mænd, der udmærfede fig i Staten, 
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i Marken, i Kirken, i WidenZaber og Kunſter. 
Han fandt dem paa ſin Vei; Borgerkrigenes Uroligheder 
i hans Mindreaarighed havde, ſom fenere Revolutios 
nen, opdraget Mænd af Talent, Aand og Kraft, hvilke, 
da Friheden maatte hylde Kronens Majeftæt, gjorde Na: 
tionaleren og Kongens Glands til deres Maal. Lud⸗ 
vig [elv havde Sands før et Slags Storhed. „Denne 
var, ſom Johannes Muͤller figer, Kilden til det Gode, 
ſom ſkeedte ved ham for Kunſter og VidenÆaber, til 
Urolighederne i Europa, til Overtrædelfen af alle Tracs 
tater, til hans Regſerings høie Merkverdighed. Kon— 
gen var uvidende og uden lyſe Grundfætninger : en ſtor 
Ulykke. Mod til gode og ftore Ting, naar de funde 
gjort Opſigt, vilde ei mangle ham, og han havde i de 
ſidſte Aar bedre valgt Miniftre og Feldtherrer.“ — Lud— 
vigs Udvortes, underftøttet af en kraftig Sundhed, fvas 
rede til hans Hang. Med ſtjsnne Anſigtstrek, en 
høi Vært og ædel Anſtand, forbandt han en egen Vær: 
dighed i Talé og Opforſel. Hans. Stemme ædle og 
indtagende Tone vandt ham Hjerterne, men hans hele 
Bæfens Hoihed indgjød Werefryat. Hans Godhed gik 

over til Fortrolighed. Et Ord af ham holdt den ubefins 
digt Vittige i Ave. Hans ſpanſke af hans Moder arvede 
Gravitet formildede han ved den Franſkmaendene egne 
Grazie. Af Naturen faa alvorlig, at de ældfte Hof— 
mænd ei erindrede at have hørt meer end een enefte Spog 
af hans Mund, holdt han dog af Munterhed hog andre, 
tilklappede Molieres Lyftfpil Bifald og ſmilede ved Mad. 
Monteſpans vittige Indfald. Hans Hof blev et Møns 
ſter for alle andre. Alt opførte fig her værdigt og med 
Anſtand med Henſyn til Kongen. Jo nærmere man 
fom hans Perſon, deſto hoiere ſteeg Wrefrygten. Det 
var neſten Tilbedelſe, man viſte paa engang Thronen 
og Kongens Perſonlighed og Nationens Stolthed. J 
det Hele har neppe nogen Konge, efter Bolinsbrokes 
gamle Udfagn, bedre fpillet fin Rolle. Han vilde ftedfe 
revræfentere, felv i Smaating; faaledes lod han fig f. 
Er. aldrig fee for nogen i fine fenere Aar uden fin ſtore 
Paryk. Men han befad vift nok ogſaa fjeldne Egenſta⸗ 
ber, uden hvilke man fun flet fpiller en Monarks Rolle. 
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Les qualités de son esprit, figer Grouvelle, etoient 
lajustesse, la solidité, laconstance et l'applica- 
tion, ILy joignoit Phabitude de la discrétion et 
ce sérieux, qui dissimule, Pinsuffisance, Il étoit 

silencieux par gout,ce qui måne å étre observateur, 
(Hans Aands Cgenffaber vare, Noiagtighed, Faſthed, 
Beſtandighed og Arbeidſomhed. Han forenede hermed 
Discretion og den Alvor, ſom fÆjuler Mangler. Han 
var taus af Tilbøielighed, hvilfer leder til at være Jagt⸗ 
tager). Ludvig havde inter Herdiſt ved fig, men han 
forſtod den Kunſt af herſte over de, Menneſter, ſom oms 
gave ham. Han var ikke Feldtherre; han forſtod neppe 
noget af Beleiringskrigen, men han vidſte at tilegne fig 
fine Feldtherrers Berommelſe. — Ludvig var 20 Aar 
gammel og forvendt ved Hoffets Glæder, da Mazarin 
døde. „Til hvem ſkulle vi nu vende os?“ fpurgte hans 
Statsſekreterer. „Til mig,“ fvarede han med Værs 
dighed; og den ſmukkeſte Mand i Riget, der var opvoret 
i fuldkommen Uvidenhed, lod ingen Leilighed gaae forbt 
til at fEaffe fig Underviisning. Han arbeidede i den 
førft: Halvdeel af fin Regjering daglig $ Timer. Mod, 
Beſtemthed og ridderlig Kraft hævede ham undertiden 
over Hofetiquettens Skranker. Da Mazarins Villige 
engang ei funde trænge igjennem, traadde den 174arige 
Konge med Støvler, Sporer, og Ridepidſt ind i Parlas 

mentsfalen og befalede. Han dandfede nogen Tid i 
Baletter. Men, da han engang paa Theatret, hvor 
man gav Britannicus, havde hørt de Vers, hvori man 
giør Mero den Bebreidelſe: il excelle — å se donner 
lui-méme en 'spedacle aux Romains*) — handfes 

de han aldrig mere offentlig. . Hans Tids Skik aabne—⸗ 
de hans Hjerte for Kjerlighedens ædlere, ja fværmerffe 
Folelſe. Han elffede med inderlig Beſtandighed; han 
yttrede fine Følelfer med Værdighed og Omhed og nød 
Glæden med Anſtand. Han forenede en fund og fams 

menhængende Dommekraft med en fortræffelig Hukom⸗ 

+) Han udmarker fig. — ved at bringe fig felv til 
Skue for Romerne. 

H 
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melſe, han forſtod til rette Tid at ſige det Paſſende 
med Værdighed, han forſtod at ſtraffe og belønne med 
Ord. Saaledes gav han Enken Scarron, efterat hun, 
underftøttet af mange Velyndere, forgjeves havde bedet 
om fin Mands Gage paa 1500 Livres, en aarlig. Pens 
fion paa 2000 Livres med de Ord; „Madame, Seg har 
ladet dem vente længe, men De har faa mange Venner, 
at Jeg ene vilde have denne Fortjenefte af dem.” Lige— 
faa ædelt ſom fiint vidfte han at gjøre Louvois's Uretfærs 
dighed mod den beffedne Catinat god igjen, og følgens 
de Træf bevifer at han lagde Repréſentation fefv i fin 
Hoimodighed. Da Marquien af Urilles, 32 Dage efs 
ter Løbegravenes Aabning, havde maattet overgive 
Mainz, begav han fig til Hoffet, Faftede fig for Kongens 
Fødder, da han frygtede hans Bebreidelfer og anførte 
Grundene til Overgivelſen. Staae op Marquis, fagde 
Kongen, de har forfvaret Fæftningen fom en Mand af 
Mod og capituleret fom en Mand af Forſtand. Ci mins 
dre Aand end Huld vifer den Maade, hvorpaa Ludvig 
tilfjendegav den gamle Boileau, der havde forfoiet fig til 
Auteuil og fjelden kom til Hoffet, at Kongen ftedfe vilde 
have en halv Time tilovers, hvis hans Sundhed tillod 
ham at fomme til Verſailles. Selv over Berømmelfe 
for Smaating var Ludvig ophøiet. Da Hr. Grammont 
engang fandt et Madrigal af Kongen meget flet, glædes 
de det Ludvig, at Hofmanden, fordi han ei kjendte For— 
fatteren, havde talt faa frimodigt. Boileau turde ogs 
faa dadle Veré, ſom Kongen fandt gode, og Ludvig optog 
hans Modfigelfe ei ilde. „Han forftaaer det, fagde 
Ludvig, det er hans Fag.” Han tilbagevifte nedris 
ge Smigrerier; ſaaledes forfaftede han det franſte Aka— 
demies Priisſporgsmaal: „Hvilken af Kongens Dyder, 
der vel fortjente Fortrinnet ?”” Derimod bidrog han ved 
den Agtelſe han vifte Boileau, Racine, Moliere, Bos— 
ſuet, Maſſillon ꝛc., til, at man i de førfte af Selffabets 
Claſſer færte at ſtatte Kunſt og Literatur og gjerne optog 
talentfulde Mænd deri Men denne Form var. blot et 

' glimrende Middel til at herſte. Ludvigs naturlige 
Stolthed gik ofte over til Hovmod; han Éjendte ei den 
ſande Storhed og greb ei fjelden blot efter Glandſen; 
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hans Sands for Pragt udartede til Odſlen, hans Faſt⸗ 
hed til Deſpotismus. Da han ei længer vilde taale Cale 

vinismen i Franferig, fagde han: „Min Farfader elfees 
de Hugonotterne og frygtede dem ikke; min Fader elſke⸗ 
de dem ikke, men han frygtede dem; Jeg hverken elſker 
eller frygter dem.” Den ſamme ubsielige Haardhed 
vifte han imod Overopfynsmanden over Finanſerne Four 
quet, af hvem han modtog en Feft, idet han var ifærd 
med at fordomme fam til evigt Fangenſkab (1661) og 
med famme Haardhed hevnede han fin fornærmede Stolts 
hed paa Paven (1652). Imidlertid var han, ſom 
man fan fee af hans Instrudtions pour le Dauphin, 
en Deſpot af religiøs Overbeviisning. Han anfaae fig 
for Eier af alle Godſer, ſom uindffrænfer Beherſter; 
dog forpligter til viis Benyttelſe. Derfor anfaae han 
og fin Nations Store og fig feld ſom Cet, efter hans bes 
kjendte Ord L'Etat, c'est moi! Dog misfjendte 
han fjelden de Menneſker, der forherligede hang Tidsals 
der og Frankerig. Han vifte BUE og Deeltagelſe ved 
ethvert Fremſtridt af Nationen. Men; fuffet af Egen⸗ 
kſerlighed, overgav han fig jo længer jo mere til fremmed 
Sndflydelfe, medens ban troede fig frie og uafhængig. 
Den ſterſte Magt over ham befad Mad. Maintenon , 
mere ved Forſtand, Fromhed og dydige Grundfæfninger 
end: ved Sandſelighed. Ludvigs Regjering er hang 
Miniſtres og Feldtherrers, og tilſiſſt Mad. Maintenons 
Vark. Turenne og Condé havde fængflet Seiren til de 
franſte Faner. Spanien veeg tilbage for Frankerigs 
Magt ved Pyrenæerfreden. (1659). Nederlenderne 
ſtjelvede. Derpaa udvikledes Marſchallen af Luxemburgs 
Duelighed i Marſcher og Leiringer; ſiden Catinats Aand 
og Marſchal Villars's funde Blik. Louvois bragte Or⸗ 
den i Heren, udvidede og ſtyrede ſammes Stridskraft 
med Jernhaand; Vauban hævede Befaeſtningskunſten 
til det, Hoieſte. Underhandlingskunſten fif Hjem i 
Frankerig ved Mænd, ſom Eftrades og d'Avaux; Luds 
vig forſtod felv meget godt at underhandle umiddelbare 
med Gefandterne om Statsfager. Hoffets Glands, 
Driftighed i Cabinettet og — Vaabenernes 

2 
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ſaavelſom Kunſternes Roes indførte det franſte Sprog 
ved Europas ovrige Hoffer, og efter Nimweger⸗Freden 
"fortrængte det lidt efter lidt der latinſte fra Beſiddel⸗ 
ſen af den Ret at være offentligt Statsſprog. Men 
Ludvigs og Frankerigs Storhed laae egentligt i Colbert. 
Denne ordnende, ſtabende, forudfeende Mand udruftede 
Ludvigs ftore faaende ære og væltede førft denne Byrde 
paa alle Europas Regjeringer; han ſtaffede Frankerig 
hundrede Linieffibe og befordrede Induſtrie, Skibsfart 
og Handel, Den førfte franſke Colonie i Ofindien ans 
Tagdes i Pondichery. Saaledes udvikledes Frankerigs 
forbaufende Kræfter ; dets Folkemengde, dets frugtbare 

Jordbund, Nationens etendommelige Wand og Smag. 
Ludvigs Hof overſtinnede alle andre i ædel Kunſtpragt; 
og Colberts Ideer aabnede alle Nationalformuens Kilder. 
Men Louvois og Ludvig plukkede efter Colberts Død 
(1633) Frugten. ved at hugge Træet om, Kongens og 
Nationens Stolthed bød den defvorife Krigsminiſters 
Herſkeſyge Haanden dertil.  Misfornøielfen fandt uns 
der al Tryk intetſteds ef Middelpunkt for fin Modſtand; 
faa ſtor Behag fandt Nationen ien fireng og ødfel Res 
gjerings Glands. Fem Krige, Ophævelfen af det nans 
tiffe Edikt, Bygningen af Slottet i Verſailles, Matios 
nernes Forbandelſe og Wilhelm den 3dies dybe Stats— 
kunſt ftyrtede endelig Ludvigs Storhed og Magt i den 
ſpanſke Arvefolgekrig; fun lykelige Omſtendigheder, 
Tidsalderens Mening og en endnu ei fordervet Nations 
Kraftfølelfe holdt den aldrende Konges vaklende Throne 
oppe. Døden bortrev hurtigt de Prindſer, der ſtode 
Thronen nærmeft: førft Ludvigs eneſte Søn, dernæft 
hans Sønneføn og dennes Gemalinde med deres aldſte 
Søn. Men Hoffunft, Overmættelfe, Andegtighed og 
Mad. Maintenons aandelig fromme Overlagenhed, 
ſamt Skriftefaderen La Chaifes og hans langt flemmere 
Efterfolger Le Telliers bedøvende Tale gjorde den konge— 
lige Oldings fløvede Hjerte ligegyldigt imod fit Riges 
Tilſtand. Den ftolte Ludvig, der bildte fig ind at gjøre. 
alting felv, der efter fin gamle ſtore Miniſters Død ans 
tog lutter Mænd, fom han kunde lede ved Haanden, 
blev tilſidſt ſaaledes vildledet af fin Skriftefader le Tel⸗ 
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lier, at han (1713) lod ſig ſende den efter le Telliers 
Plan af tre Jeſuiter udkaſtede Bulle Unigenitus fra 
den ligeledes bedragne Pave Clemens inte, dg ſaaledes 
ſtaffede det jeſuitiſte Partie Seier over; dets ædlere 
Modſtandere, men han frembragte herved tillige Beve— 
gelſer, dev varede over 40 Aar i Kirfen og Staten. 
Dog vifte han Sjelsftorhed, eller var det maaſtee uføls 
ſom Kulde? ved de Ulykkestilfelde, der i de ſidſte Aar 
ryſtede hans Huus og hans Throne. Han vilde falde 
fjempende for Thronens re, hvid den ſidſte Her, fom 
Villars førte mod Eugen, fEulde blive ſſagen. Samme 
Standhaftighed vifte han i Døden. Intet forraa— 
dede uværdig Svaghed. Smerten felv ſyntes ei 
at tage paa ham, . Ludvig faae fin Sonneſon paa den 
ſpanſte Throne; men Heinſius, Eugen og Marlborough 
havde, før Joſeph 1ſtes Død og Villars's Seier ved 
Denain gjorde hiin Triumph mulig, paa det dybefte 
boiet Frankerigs og Ludvigs Stolthed. Han vilde ans 
tage enhver Betingelſe; fun de vanærende forkaſtede 
han med ædel Uvillie. Da endelig Philip af Anjou ves 
gjerede i Madrid, faldt dog ei Pyrenæernes Skillerum 
med, ſom Ludvig havde haabet, da han ved Afſteden 
med ſin Sonneſon ſagde til ham: „Nu er der ingen 
Yyrenæer mere!“ og paa Frankerig tyngede en offentlig 
Gjeld af 2500 Mill. Livres, Den Plan at fængfle 
Spanien til Franferig, forat virke imod Englands og 
Hollands Forbindelfe, der truede Frankerigs hele Udvik— 
ling ved Handel, Skibsfart og Colonier, medførte 
Frankerigs Svæffelfe, og lagde den førfte Grund til den 
evolution, der førft 100 Aar efter Ludvigs Død blev 
ſtillet. Grouvelle figer derfor med Ret om ham: On 
peut lui accorder de bonnes qualités, mais non 
de la vertu. Les malheurs des regnes, qui sui- 
verent lesien, furent en partie son ouvrage, et 
i] n'influa guére sur læ postérité que pour sa rui- 

ne, (Man fan tilfaae ham gode Egenſkaber, men ei 
Dyd. Ulnpffen ide Regjeringer, fom fulgte hans, var 
tildeels hans Værk, og ban havde ingen Indflydelſe 
paa Eftertiden uden til dens Odeleggelſe). Vigtig var 
Udviklingen af den franſte Nations Aandskrafter og 
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Berommelſen af de Mindesmerker, Nationalgeniets 
Opflammen frembragte. Man falder denne Periode 
Lu vig 14des Tidsalder og fammenligner den med Pe— 
rik es's, Auguſts og Medic«ernes. Ludvig, der ei ſelv 
befad nogen ftor omfattende Mand, der længe, meget og 
moiſommeligen fyffelfatte fig med Smaating, anſaae 
alligevel Mand og Genie for vigtige Midler til fine Plas 
ners Udforelſe. Han ftiftede Videnſtabernes og Ind— 
ſtrifternes Selſtab; han forbedrede der franſte Akade—⸗ 
mie efter Colberts og Andres Raad; han opmuntrede 
fortræeffelige franſte Skribentere til at hæve fin Berom⸗ 
melſe og det franſte Sprog over Nationernes Had; des 
reg Virkekreds naaede videre end hans Hære; ban gjors 
de fin Nation til Lovgiverinde i Smagens og Viddets 
Sager; den franffe Selffabstone blev en Modedukke 
for de tydſte offer og fordærvede Adelens Mand ved af 
afflibe dens Sæder og berøve det Gamle med Raaheden 
vafaa det JErværdige. Dog maae man ei glemme, at 
de fra Frankerig fordrevne Hugonotter paa famme Tid 
udbredede franſt Sprog og franffe Sæder. Den fore 
Kunſt at behage befjelede alle øvrige Kunfter i Frankerig; 
den aabnede Videnſkaben Veien felv til de høiere Stan—⸗ 
ders Hoveder. Denne Fortjenefte tilkommer hiin Pas 
fcal, der ſtrev fit Sprog ligefaa fiint ſom kraftigt, 
Ornen fra Meaux, den ophoiede Boffuet og Svar 
nen frå Cambray, den i Ydmyghed glimrende Fenelon. 
Doa tilgav Ludvigs trufne Selvbevidfthed denne ægte 
evangeliffe Mand aldrig at have ſtrevet Telemach. 
Diſſe Forgjengere tilligemed den ſtore Corneille, der dri— 
ſtigt tog fit høie Sving af det omringende Barbarie, den 
eneſte Moliere, den uefterlignelige Lafontaine, den lyſe 
Tenker og aandrige Spotter Boileau Despreaux, den 
claſſiſte Racines ædle Ven, diſſe ſtore Genier tændte 
Philoſophiens og Videnſtabernes Lys i Frankerig. „De⸗ 
res elektriſte Slag vakte, ſom Johannes v. Muͤller ſiger, 
vort Norden af Univerſiteternes eensformige Studie⸗ 
væfen.”” Ogſaa de dannende Kunſter traadde i hiin 
harmoniffe Kreds. Om le Bruns Kunſtvperiode uns 
der Ludvig 14de erindre endnu 34 Malerier af dens 
ne Meſter i Mufeum i Louvre. Den flamffe Sko⸗ 
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le, fornemmelig Teniers behagede ei Kongen. Le 
Sueur, Pouſſin og Mignard bleve den franffe Skoles 
Prydelſer. Blandt Billedhuggerne udmerkede Girars 
don fig. Le Notre Fabte de prægtige Haver i Verfails 
leg; Perrault byggede Louvres Colonnade, Hardouin 
Manſard Invalidehuſets Kuppel. Lulli var Skaber af 
den franffe Tonekunſt. Naſten alt hvad der fætter den 
Reiſende i Forbauſelſe, de flefte fore offentlige Mindess 
mærfer fremfom under Ludvig den 14des RNegjering. 
San lod anlægge de beundringsverdige Havne: Skibs⸗ 
og Befæftningsbygninger i Breſt, Rochefort, Orient, 
Havre, Duͤnkirchen, Cette og Toulon. Den fongelige 
Canal i Languedoc forenede paa hans Bud det middel, 
landffe Hav med Oceanet. Dette er Ludvigs Tidsalder. 
De enkelte Begivenheder i Ludvigs Regjeringshiſtorie 
fan man finde Fog forſtjellige Skribentere. Voltaire 
har ſtrevet Siécle de Louis 14 et de Louis 15, 

hvilket dog efter Spittler mere er et ſmagfuldt hiſtoriſkt 
Udkaſt end egentlig Hiſtorie. Den fauftife, men 
fandhedselffende og fiffert dømmende Hofmand Due de 
St. Simon har fremfat fine Tanker om hiin Periode i 
fine: Oeuvres complétes pour servir å Vhistoire 

des cours de Louis 14, de la regence et de Louis 
15. Alle SÉrifter om Ludvig 14de og hans Regjering 
fylde et [lille Bibliothek. Endnu maa nævnes de af Dips 
[omatiferen Grouvelle og Grev Grimoard udgivne 
Oeuvres de Louis 14, T 1-6, å Paris 1806 8, og de 
i denne Samling optagne Instrudions pour le Dau- 
phin fra 16611668 har, ſom man troer, Peliſſon 
for Stsrſtedelen opffrevet efter Kongens mundtlige 
Meddelelfer. Ei alene Kongens Aand herſker i ſamme, 
men felv i Stilen er hans Tone umiskjendelig. De bes 
vife iøvrigt, hvor kjedſommeligt og det eensformige, 
tørre, med ſpanſt Alvor fremffridende Foredrag er, 
Kongens ligefremme, ſunde Dommekraft. Kun faa af 
de her opftillede Ma rimer ere eenſidige og falffe. Dog 
fulgte han ei felv de bedre af dem i hans ſenere Xar. 
Han advarer f. Er. Dauphinen mod Yndlingers Ind—⸗ 
fiydelfe og endnu mere mod Kjerlighed for Fruentimmer. 
Diſſe Instrudtions indeholde blandt mere adſtillige Ops 
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lysninger om. den af Ludvig felv ved tydſte Hoffer f. Er. 
Berlin anvendte Beſtikkelſeskunſt. Mémoires og pié- 
ces militaires, ſom udgjøre det 3die og 4de Bind af 
BVærfét, angaae Feldttogene fra 1672 til 1678 og det 
fra 1692." De fEulle efter Grimoards Forerindring et 
være uvigtige for Krigshiſtoriens Studium. … Ludvigs 
Breve i de to ſidſte Bind af hans Verker, ere for Størs 
ftedelen ubetydelige; ogſaa dette vife Ludvigs ftore 
Aandlsshed og Ideefattigdom. Dog ajøre Brevene 
til Philip den Ste en Undtagelſe. Markelig er den 
Hoflighed og Vordighed, hvormed. denne ſtolte Konge 
fErcv til fine Miniſtre og Generaler. Denne fine Tone 
blev dengang almindelig og gav Sproget ſaavelſom Se— 

derne hiin behagelige Uddannelfe, der drog Fremmede 
fil Paris. Kan Ludvig nu vel efter alt dette kaldes 
ſtor? Han ſtaaer for os udmærfet ved fjeldne Naturga— 
vær; en fuldkommen Franſktmand, glimrende af Berom⸗ 
melfe, tiltræffende ved ædle og. behagelige Former, et 
uden Ynde, der vinder Hjerterne, et uden Aand der afs 
noder Forſtanden Agtelſe og ophøiet ved hiin faſte Kraft 
i Villien, for hvilken hans Nation fornemmelig boier 

fig; men han gik hverken foran fin Tidsalder eller ra— 
gede frem over ſamme. Den var fnarere ftørre end 
han. 

Ludvig 14des Regjering. Dennes glimrende 
Tid var Perioden -fra Pyrenæerfreden, ſom Mazarin 
fluttede 1659 til den ſtore Colbert Død 1683. Frans 
kerig udviklede fine indvortes Kræfter ved Colberts Ge— 
nic. Ludvig 14des Herffefnge brød igjen Freden 1665 
efter fin. Svigerfaders Philip den 4des Død. Han 
gjorde Fordring paa de ſpanſte Nederlande ifølge Devo— 
lutionsretten, der egentlig fun var en Privatlov for en 
Deel af Mederlandene og aldeles ikke kunde gjelde for 
Arvefølgen i diffe Stater. Holland, England og Svers 
rig fluttede en Forbindelſe mod Frankerig faldet Trips 
pelalliancen, hvorved Ludvig, uagtet to feierrigeFeldttog, 
maatte flutte den aachenſte Fred (2den Mai 1668). 
Sfjøndt Ludvig. i denne Fred beholde de erobrede neder— 
landſte Pladfe, havde han dog maattet opgive fin Plan 
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paa hele Belgien, og, da han tilſkrev dette den oven⸗ 
nævnte Trivpelalliance, faa befluttede han en- Hevnkrig 

” imod Holland, efterat har forhen havde bragt England 
og Sverrig fil at træde ud af Forbindelſen med denne 
Republik, ja endog bragt dem til at indgaage Alliance 
med fig. Denne, uten af Henſyn til Frankerigs 
Handel, fom den meget fEadede, foretagne Krig, Hvori 
fnart ogſaa Spanien, Seiferen og Brandenburg foge 
Deel, varede fra 1672 til den 1678 00 1679 ſluttede 
Nimweger⸗Fred, hvori Holland, ſom Krigen egentligt 
gif ud paa, Intet tabte, hvorimod Ludvig erholdt af 

Spanien Grevſkabet Burgund (Franche-Comté) og 
16 Stæder i Nederlandene. J denne Krig miftede 
Frankerig fine to ſtorſte Teldtherrer, Turenne og Cons 
dé, Den førfte falde ved Sasbach 1675; den anden 
begav fig for fin fvæffede Sundheds Skyld til Rolighed 
1676; tot havde Ludvig endnu en Catinat, Crequi, 
Luremburg, Schomberg og Vauban. Efter Nimwe— 
ger⸗Freden havde det været gavnligt forL udvig at holde 
inde med fine Forfførrelfesplaner, men ban vilde endnu 
gribe videre om fig, og begyndte fore derpaa med de ſaa— 
kaldte Reunioner. J de ſidſte Fredstractater var 
der nemlig aftraadt til Frankerig en Mengde Pladſe 
med alle Dependencer, dog var det ei afgjort ved nogen 
Grændfecommisfion hvad der hørte til diſſe Dependen— 
cer. Ludvig indrettede Reunionskamre i Mes, Brei— 
fad) og Befancon (16807, hvilke i Retsform maatte 
tilfjende ham, alt hvad der van nogen Maade funde 
regnes til diffe Dependencer, hvilket udgiorde ſtore Dis 
ſtrikter ved de nederlandſte og tydffe Grændfer. Gier— 
ne havde Ludvig ogſaa ladet fig tilkſende Strasburg; 
men, da felv Reunionskamrene ei funde opfinde nogen 
formelig Fordring derpaa, faa blev denne vigtige Stad: 
i Stilhed omgivet med faa mange franffe Tropper, af 
den 1681 vaa ſteet Opfordring overgav fig uden Sværds 
flag. Vel fremftode ſaavel Spanien fom det tydſte Rige 
herimod; men begge fandt det raadeligt i Aaret 1684 at 
indgaae en tyveaarig Vaabenftilfand med Ludvig 14de, 
hvorved denne indtil videre foruden Strasburg, Luxem— 
burg m.m, beholdt alle til den 1fte Aug. 1681reunerede 
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Steder. Imidlertid var Colbert død 1683; oag fra 
dette Tidspunkt begyndte Frankerig at ſynke ligefaa hur⸗ 
tigt ſom bet. havde hævet fig under hang Forvaltning. 

Det førfte Slag, . ford efter Colberts Død traf Frankerig 
var Ophævelfen af det nantiſte Edikt (22de Oct. 1688), 
hvorved Riger miftede mange tufinde af de nyttige Ind— 
byggere, Colbert havde ſtedſe modfat fig voldſomme 
Forholdsregler imod dem, men efter hans Død tilffyns 
dedes Kongen hertil af de to igvrigt modſatte Partier ved 
Hoffet, nemlig Statsſekreteren Louvois's og den forrves 
ften godmodige Sfriftefader la Chaiſes, ſom handlede 
i Forening med Mad. Maintenon. Kort derpaa blev 
Frankerig indviklet i en nye Krig. Flere fammenftødens 
de Intriguer gave Ludvig 14de og Louvois tilſtrakkelig 
Anledning, trods den tyveaarige Baabenftilf and at 
træde frem paa Kamppladſen. Denne Krig, ſom Luds 
vig førte it 9 Aar (168811697) mod Tydſkland, Hol⸗ 
land, Spanien, Savopen og England, endtes ved Fre⸗ 
den til Ryswick, hvori Ludvig tilbagegav alle reunerte 
Lande, og desuden Breiſach, Freiburg, Kehl og Phi— 
lipsburg tilligemed alle mindre vaa Oſtſiden af Rhinen 
af de Franſke anlagde Fæftninger, til Tydſtland. 
Skjondt Ludvig i hele Krigen mere havde været Seier—⸗ 
herre end overvunden, vilde han dog have Fred. Hans, 
efter Colberts Død, fornemmelig ved Hugonotternes 
Fordrivelſe det Indre ſpekkede Rige, men ifær den 
Tanke at han ved en længere Krig funde forfeile fine 
Henſigter paa den ſpanſte Arv, bragte ham til Cftergis 
venhed. Virkelig indtraf Carl den 2den af Spaniens 
Død ved Slutningen af Aaret 1700.  Ludvig- havde 
alerede før Carls Død fluttet Delingstractater med 
England og Holland; tillige havde Kan arbeidet ved det 
ſpanſke Hof at faae fin Sonneſon Philip af Anjou uds 
nævnt til Thronfølger i Spanien, og Carl den anden 
udnævnte virfelig efter Portocarreros Foreſtillinger den 
franſke Prinds til fin Efterfølger. Ludvig holde fig ef» 
ter Carls Død til dette Teſtamente og indvifledes derved 
i den ſpanſke Succesſionskrig (1702, 17 14), fom han 
endnu mere befordrede ved at erkjende den engelſte Præs 
tendent (en Søn af den fordrevne Jacob 2den). Lud⸗ 
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vias Finanfer vare i ſtor Uorden; ban havde og miftet 
mange af fine fore Mænd i Cabinettet og i Feldten, 
hvorimod hans talvige Fiender, England, Holland, det 
tyde Rige, Oſterrig, Portugal og Savoyen funde 
modfætte ham to af de ſtorſte Feldtherrer paa den Tid, 
Eugen og Marlborough. Frankerig leed overordentligt 
i denne Krig, der endtes, efrerat Ludvig flere Gange 
forgjeves havde tilbudet Fred, ſom formedelſt Fiendens 
haarde Betingelſer ei kom iftand, ved flere heldige Om— 
ſtendigheders Forening i Freden til Utrecht (1713) og 
Freden til Raſtadt og Baden (1714). Ludvig aftraads 
de vel noget til England, Holland og Savoyen, men 
havde dog den Glæde at fee fin Sønneføn befvæftet paa 
den fpanffe Throne, mod adffillige Afftaaelfer fra Spas 
nien og mod Renunciationer for af hindre Spaniens og 
Frankerigs mulige Forening. Det franffe- Riges inds 
vortes Velſtand var aldeles tilintetgjort i denne Krig, 
hvor alene Udgifterne for 1712 beløbe fig til 345 Mill. 
Livres. Ludvig 14de holdt en ſtorre fraaende Hær end 
nogen Fyrſte paa hans Tid. Den ſteeg fra 140,000 
til 300,000 Mand. Dog var dette et Begyndelſen 
til de faaende Here; den var alerede gjort under Carl 
5te og endnu mere under Carl 7de, Ludvig 1rte og Carl 
8de. Idet ſyttende Aarhundred indførtes Uniformer, 
og Punfegur opfandt Bajonetten. Flaſſan fælder fol— 
gende Dom om Ludvig 14des Statskunſt: „Ludvig den 
14des Cabinet vifer, uagtet Forſtjelligheden af Minis 
ſtrenes Talenter, i fine vigtigfte Forhandlinger med frem— 
mede Magter, næften beftandig ſamme Characteer, nems 
lig Hoihed og Fordringer. Hans Politiks Mand aabens 
barer fig tydeligt af den Maade, hvorpaa hang Cabinet 
forklarede Fredene til Muͤnſter, Pyrenæerne og Nim— 
wegen, famt Maria Thereſtas Fraſigelſesact. Midler— 
ne til at gjøre faaoanne vilkaarlige Forklaringer gjeldens 
de vare Baabenmaat, liftige Underhandlinger, duelige 
Spioner og Beſtikkelſer. Ludvig anvendte ftore Sum» 
mer paa at drage Kongerne f. Er. Carl den 2den af 
England, deres Winiftre og Maitreſſer paa fin Side. 
Selv i Fredstider brugte han. hemmelig at ophidſe Fol— 
kene; han underholdt Urolighederne i Catalonien, Sis 
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cilien, Englands, Portugal og Ungarn. Han udvidede 
Rigets Grændfer meer end nogen anden Konge før ham, 
fornemmelig imod Norden, hvorved han ſikkrede Rigets 
Hovedſtad mod phidfelige Overfald. » Han vedligeholde 
Ligevægten til Søes og fFaffede fir Flag Agtelſe hos Bars 
bareſkerne og hos de megtigſte Soſtater. Paa det fafte 
Land beholde hanen afgjørenfte Overvægt indtil Nim— 
weger⸗Freden, fan at han ei behøvede ae frygte nogen 
Coalition af Continentalmagterne. Siden ſank ban 
noget ned fra denne Hgide, men blev ftedfe den førfte 
Eouverain i Europa, ſelv efter hans Nederlag i den 
ſpanſte Succesſionskrig; thi, efterat han-havde adſtildt 
det ſtore Forbund ved Freden med England, kunde hver⸗ 
ken Oſterrig eller det tydffe Rige gjøre ham "lang Mods 
ſtand!“ 

CLudvig 15de, anden Søn af den af Fenelon ops 
dragne Dne de Bourgogne, Sonneſonsſon af Ludvig 
14de, blev født den 15de Febr. 1710, kom til Regjes 
ringen 1715 og døde den rode Mai 1774. Han giftes 
de fig 1725 med Maria, en Datter. af Stanislaus Less 
zinſty (] 1768). Ludvig 15des Hiftorie af Antoine 
Fantin Desodoards (Paris 3 Dele, Sar 6. 8) og Ludvig 
15des Aarhundred af Arnoux Laffrey, udgiver af Mas 
ton (Maris 2 Dele 1796. 8) give ei hvad man efter 
Voltaires Vært om denne Konge kunde vente af franfÉe 
Skribentere. De alerede anførte Memoirer af Duclos, 
St Simon og lignende, Frankerigs Hiſtorie i det 
18de Aarhundred af Lacretelle (Paris, 6 Dele, 1811 
8) og det befjendte Skrift: La vie privée de Louis 
XV (4 Vol. 8) indeholde de vigtigſte Materialier til 
denne uværdige, fraftlefe Konges Regjering, der ved 
Vellyſt, Bigotterie, Odſelhed og Deſpotismus af Svag⸗ 
hed gjorde Statens Onder ulegelige. Hans Tidsalder, 
ſom opdreg og fordærvede ham, og paa hvilken igjen han 
og hans Hof virkede fordærveligt tilbage, forklarer ei 
alene Revolutionens Oprindelfe, men og dens Mand og 
onde Natur. Dog falder en ftor Deel af denne Skyld 
pan Regentſkabet, ſom Philip, Hertug af Orleans og 
Dubois førte til 1723 (See Art. Orleans, Regent). 
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Ludvigs Hiſtorieſtriver maa fremſtille hans Perſonlig— 
hed, hans Regjering og hans Samtidige, ſaavel efter de⸗ 
res færegne ſom efter deres fælleds Forhold og derhos noie 
merke fig Ludvig 14des Tidsalders afgjsrende Indfly— 

delſe paa de dannede Staenders almindelige religioſe og 
politiſte Tenkemaade, men fornemmelig den forſte Uds 
dannelſe af den offentlige Menings Magt i Franferig. 
Set Ciendommelige i Ludvig 15des Tidsalder beftaner i 
hiin Nationens Aands⸗Udvikling, ide nye videnſtkabeli⸗ 
ae Synsmaaders Glands og Driſtighed og i deres Sunds 
findelfe paa Livet. Fra den udgifÉ hiin frygtelige Skils— 
miſſe mellem Forſtand og Sædelighed, mellem Liden fab 
og Retfærdighed , mellem Begrebernes Opflaring eg 
Statens og Kirfens Former. Den umættelige Mybels 
fesfyge, fom ovenfra trængte igjennem alle Stænder, 
forbandt fig med en vindeſyg Egennytte, ſom vaktes ved 
Laws falffe, letfindige Anvendelſe af Finantsgrundfæts 
ningerne, parredes med Bedragerie og Fortvivlelfe ved 
500,000 Borgeres Banquerot, hvilfe af deres hele 
Formue ei beholdt andet en Papiir tilbage, og blev faget 
i Beſkyttelſe af Dagens Philoſophie. Af denne Egens 
nytte og Nydelſesſyge udgik de flefte af Tidsalderens 
Lafter. Der opkom en Sadersfordervelſe, der ved Na⸗ 
tionens Forfengelighed og Letſindighed ſtedſe udbredede 
fig videre og ſtedſe gnavede dybere paa Almeenaandens 

. øg enhver Borgerdyds Rødder. Ludvig den 14de tog 
Afſteed med fin Efterfølger med de Ord: „Jeg har 
mod min Tilbsielighed paalagt mit Folk frore Byr⸗ 
der, men langvarige Krige, ſom Jeg maatte > føs 
re, nødte mig dertil: elff Freden, dg begynd als 
Drig nogen Krig, naar ei Statens Bedſte og Natio— 
nens Vel gjøre den nødvendig. Endnu dybere Indtryk 
paa det føngelige Barns Sind: kunde Folkets Onførfel 
have gjort, da det ledfagede Kongens Liigvogn med 
Skjeldsord, og overlod fig til en ſtamlss Gilæde i de Ga— 
der, hvorigjennem Toget gif; Men hvilfen Foreſtil— 
ling maatte den feraarige Dreng gjøre fig om den Lit 
de justice, Deſpotismens ſterkeſte Yttring, hvilken 
Regenten [od ham holde til Regentſkabets Bekräaftelſe. 
Hans gader, Hertugen af Bourgogne havde. havt den 

* 
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Henſigt, hvis han beſteeg Thronen, at. gjengive Folket 
ders tabte Rettigheder. Førfti fit 7de Aar blev Lud⸗ 
vig overgivet til mandlige Hænder, Wen hans Leder, 
Marſchallen af Villeroi var ingen Montanſier, Geaus 
villiers eller Fenelon. Da Ludvig engang fom fig efrer 
en farlig Sygdom yttrede Folket fin Glæde ved gjentagne 
Feſtligheder. Hoffet og Thuilleriernes Have blev ei tom 
for MenneFer. Da førte Qilleroi Kongen fra et Vin: 
due til det andet og fagde: „Her feer De, min Konge! 
deres Folk; dette Folk tilhører Dem gandſte; alt hvad 
De feer er Deres Eiendom; De er Herre og Mefter ders 
over!" Kongens Lærer, den kloge, beſtedne Fleury Biſkop af 
Freius vandt fin Elevs Fortrolighed paaen ædlere Maade. 
En Tredie, fom dog erholdt mindre Indflydelſe paa den 
unge Konge, var hans Skriftefader Jeſuiten Linieres. 
Cardinal Dubois havde drevet hang Udnævnelfe til dene 
ne vigtige Poſt igjennem imod Fleurys Ønffe og den 
vafre Cardinal Noailless Raad. Imidlertid beholde 
Fleury Ludvigé hele Fortrolighed. — Efter Regentens 
Død 1723 udnævnte Kongen, efter fin Lærers Raad, 
Hertugen af Bourbon til overſte Statsminiſter, dog 
funde denne Intet foretage uden Fleurys Vidende og 
Samtykke. Kongen, fom i Aaret 1723 felv tiltraadde 
Regjeringen, havde hidtil viiſt en fuldkommen Ligegyl⸗ 
dighed. Man beftemte ham en ſpanſt Prindſeſſe paa 6 
Aar til Gemalinde; man ſendte hende tilbage til hendes 
Forældre; man forvifte Marſchal Villeroi fra Hoffet, 
man formælede Kongen med Maria Leſzinſta, uden at 
ban ved alt dette havde viift mere end en ligegyldig Ef— 
tergivenhed. Nu vilde Hertugens Partie bortfjerne 
Prælaten: den fornærmede Fleury traf fig tilbage til fit 
Landfted, men Kongen forlangte hans Tilbagekomſt 
med en ſaadan Beſtemthed, at Hertugen felv maatte 
fErive til Præfaten og i Kongens Navn bede ham at 
komme tilbage, Kort derpaa i Aaret 1726 traadde 
Fleury i Spidfen af Forvaltningen. Han afflog Tites 
[en af forſte Minifter, men vår det til fin Død (1743). 
Hans Forftillelfestunft gif over paa Kongen, i hvis 
Privatliv der nu foregik en betydelig Forandring, ſand⸗ 
fynligt befordret af Fleury ſelb. Det gode Haab ſom 
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Kongens Ungdom, hans Flid og viſſe godmodige Yttringer 
havde vakt, qvaltes aldeles i ſandſelig Nydelſe og i Hof⸗ 
livets Ynpighed. Den fredelige, efter Orden og Spar⸗ 
ſomhed ftræbende Fleury, gav det fvæftede Rige en fpus 
aarig Fred; dog var han ei oplyſt nof til at bilægge Stris 
den om Bullen Unigenitus. Snart ſaae han fig imod 
fin Villie indvifler ten Krig. Da nemlig Auguſt 2den, 
Konge af Polen, døde 1733, onſtede Ludvig 15de af. 
fee fin Svigerfader, den ædle Stanislaus Leſzinſty, 
valgt til hans Cfrerfølger, og erflærede derfor at Valgs 
friheden et ſtulde forfiyrres ved nøgen fremmed Magt; 
men Keifer Karl Gte fluttede et Forbund med Churfyrſten 
af Sachſen og underſtottede dennes Valg til Konge i 
Polen, hvorved Ludvigs Plan tilintetgjordes. Dog: 

erholdt Frankerig, efter to Feldttog, i Wiener Prælimis 
narierne (1735) Befiddelfen af Hertugdommet Lotbrins 
gen før den med Livsfare fra Danzig flygtede Stanis— 
laug; Lorhringen Fulde efter Stanislaus's Død tilfalde 

Frankerig. Efter Carl 6res Død indviklede Marſchallen 
af Belleisles Planer at ſonderſtykke der oſterrigſkte Mos 
narkie, uagtet Frankerig havde garanteret den pragma— 
tiſte Sanction, Riget i en Krig, hvis heldige Udfald tils 
intetgiordes ved den &Saarige Cardinals overdrevne 
Sparſomhed. Frankerigs Hære fægtede for Churfyrſt 
Cari afiBayern, der gjorde Fordring paa hele den oſter— 
rigſte Arv. England var paa Maria Therefias Side, 
Bohmens Erobring mislykkedes og neppe kunde Maille— 
bois, Belleisle og Broglio føre Levningerne af den frans 
ffe Hær fra Bøhmen og Bayern over Rhinen. Endnu 
mere tabte Frankerig til Soes, thi Fleury havde forſomt 
den franffe Ssmagt. Efter hans Død (1743) gave 
Grev Moritz af Sachſens Seire og Dagene ved Fontes 
noi, Laffeld, Raucour og Coni de franffe Vaaben en nye 
Glands; og Franferig erholdt i Aachenerfreden (1748) 
de tabte Colonier tilbage, Men Staten var meer end 
nogenfinde før udtømt ved. en uretfærdig og upolitiſt 
Krig. Ludvig havde felv taget Deel i nogle Feldttog; 
og, da han i Mek faldt i en heftiq Sygdom, erholdt ban 
Navnet den megetelſkede (le bien aimé). De Frans 
ſkes Kierlighed var ftøvre end hang Fortjeneſte; thi Luds 
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vig gjorde fig fra denne Tid ſtedſe uværdigere til: den. ofs 
fentlige Agtelſe, da han henſank til den ftørfte Uvirkſom— 
hed og Sandfelighed og overlod Statsforretningernes 
Føvelfe til Marquifinden af Pompadour (fee denne Arc). 
Sun var Regentinde; Monarken ſelv ſyntes at være 
fraværende; han beſkjeftigede fig kun med fine Orgier, 
fin barnagtige Underholdning og fin Deſpotfrygt. Hof— 
fet vifte fig uden Verdighed form et Spil for fmaae Lidens 
ſtaber og et Verktoi for fremmed Indflydelſe. Natio— 
nen fulgte gandſte fin urolige. Bevegelighed. Den ofs 
fentlige Menings Strid, Udkaſt, driftigt Haab, nye 
Syſtemer morede og ſyſſelſatte alle Claffer i Selſfabet. 
Enhver længtes efter en nye bedre Tilſtand; Lydigheden 
ſlappedes ſtedſe mere; Onſket om Forandring blev ſtedſe 
[ydeligere og der manglede Intet uden virfeligt Oprør. 
Kongens Sandſelighed overgav ham aldeles i den herſte— 
fyge Mad. Pompadours Vold. Medens Gun. [od ham 
føre et ſfammeligt Seraillevnet, gav hun,… efter [unefuls 
de Indfald, Statens Formue-og Flor til Priis for alle 
dem, "der ved. glimrende Egenſtaber forſtode at nærme fig 

bende. Hun vænnede. den ſparſomme Konge til Acquits 
du Comptant, eller Anviisninger til Udbetaling, ſom 

udtommede Skatkammeret vilkaarligen og forſtyrrede 
Regnſkabsveſenet. Udgifterne for den ſaakaldte Hjor— 
tepark (Parc-aux-Cerfs) det fEjendigfte Middel for Lud⸗ 
vigs foragteligfte Vellyſt, bleve beftridte med flige 
Acquits, og Lacretelle troer fra (1753) uden Overdri— 
velfe at funne regne dem; til. 100 MIE. Lior. Ludvig 
fpillede gjerne hoit og indrettede dertil en Privatcaffe, 
hvis Tab ban erſtattede af Statscaſſen. De, der rabte 
til ham fif 'Crffatning i indbringende Statsembeder. 
For at forøge hiin Caffe drev han uden Betænkning 
Agiotage og Kornpugerie. Statspapirernes Stigen og 
Falden ſyſſelſatte ham gandſte anderledes end det ſom— 
mede fig en Konge, Han udſatte til denne ſtjendige 
Handelen Capital -af 10 Mill. af fin Privatſtkat og 
lod uden Undſeelſe, i den fongelige Statsalmanach 
for 1774, blandt Finansbetienterne anføre en. Ar. 
Mielavand, ſom trésorier des grains pour le comp- 

te de sa majesté, Af Kjedſomhed lod han og underti⸗ 
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den trykke Bøger; for ſaavidt ſkaffede oa hans Livlæge 
Quesnays phyfiofratiffe Syffem ham Forngielſe. Han 
kaldte ham fin Penſeur, hørte gjerne naar han dadlede 
Miniftrenes Handlinger, men bekymrede fig ei om hang 
Ideers Anvendelſe. Mod Fruentimmer vifte ban fig 
offentlig med en franſt Ridders Artighed. Men han 
blandede fig tillige.i deres ſmage Anliggender og ſpillede 
en Fortroligs Rolle. Thi han var nysgjerrig og kjendte 
alle Hofintriguer Curopa. an. underholdt i denne 
Henſeende hemmelige Agenter, om hvilke hans Mni— 
fire tit intet viſſte. Dauphinens alvorlige, mandige 
Opforſel gjorde intet varigt Indtryk paa Ludvig. Dog 
ſyntes han undertiden fornemmelig efter Dronningens 
Dod at fole Fortrydelſe. Men ſnart ſogte og fandt han 
Troſt i de gamle Fornoielſer. Fra 1769 beherſtede 
Fad. du Barry ham, og hun ſtal i 5 Aar have, foftet den 
kongelige Sfat 180, Mill. Livres. Ludvig blev ældre: 
hans Bigotterie og Slsvhed tog til, jo dybere han hen⸗ 
ſank i lav Sandſelighed. Hans hemmelige ;Udfvævelfer 
vanærede Uſtyldigheden og' forgiftede hans Underſaatters 
Familielykke. Den offentlige Foragt yttrede fig imod 
en ſaadan Konge ved Satirer, Kobberſtik, Spotviſer 
og Libeller, hvortil Folket allerede havde vænnet fig uns 
der. Regentſtabet. Arreſtbefalinger kunde ei gjengive 
Kongen den tabte Anſeelſe. Folkets Had troede de 
urimeligſte Beſkyldninger og Ludvig unddrog fig den ofs 
fentlige Skue af Frygt og Ulyſt. Ved denne fløve 
Sorgloshed tog den franffe Frivolitet ftedfe mere Overs 
haand; enhver var beſtjeftiget med Smaating og pers 
fonlige Planer; Statens ſtore Anliggender, Fis 
nanferne og Krigsvæfenet forfømtes. Dog blev Frans 
kerig i Maret 1754 indviklet i en Sokrig med England 
om Forterne ved Ohiofloden i Amerifa; og fom em 
denne Kamp intet betydede traadde det letſindigt paa 
Oſterrigs Side imod Preuffen (1756). Den kloge 
Kaunitz havde vundet den forfængelige ved Frederik den 
2dens Sarcasmer fornærmede Pompadour. Denne 
lod en Lothringer, Hertugen: af Choiſeul, udnævne til 
dirigerende Miniſter i Bernis Sted, og den 30te 

HAN 
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Sept. 1758 fluttetennye Alliancetractat i Verſailles med 
Oſterrig, der var ligeſaa fælfom fom uden Exempel i— 
Hiſtorien. De Franffe lede betydelige Tab til Lands og 
til Vands; ſelv deres Militærære blev meget nedfat ifær 
i Slaget ved Rosbach (7de Nov. 1757). Den virffoms 
me Choiſeul fluttede endelig efter 7 ulykkelige Aar Fres 
den med England til Fontainebleau og Definitivfreden 
til Paris 1763, i hvilfen Frankerig tabte Canada til 
Miſſiſſippi, Cap Breton og de veftindiffe Øer Grenada, 
Tabago, St. Vincent og Dominique, men Ludvig blev: 
Tigegyldig ved alle diſſe Tildragelfer. Da han igjen 
faae Marſchallen af Ridelieu efter den glimrende Ind— 
tagelfe af Mahon (1756) vendte han fig tilden af hele 
Nationen hyldede Feldtherve med de Ord: „Hvorledes 
har Figenerne paa Minorca fmagt Dem?“ Den berømte 
bourbonſte Familie - Tractat, hvorved Choifenlunder Kris 
gens Løb (1761) føgte at forene Spaniens, Neapoels og 
Parmas Politif med den franſteStatsintereſſe, var ingen 
ſtor Hjelp for Frankerig. Efter Krigen udmærfede Chois 
ſeuls Minifterium fig ved adffillige deſpotiſte og forStsr— 
ftedelen unyttige Reformer, men fornemmeligt ved Jes 
fuiternes Fordrivelfe af Franferig (1764) og ved Erhvers. 
velfen af Corſika (1769). Smidlertid - var du Barry 
traadt iftedet for Mad. Pompadour; denne ſtyrtede i 
Forening med Cantsleren Maupeou Hertugen af Choi— 
feul (1770), ſom havde fornærmet begge, og hævede 
Hertugen af Aiguillon til hans Poſt. Hans Proces 
gav Anledning til at Kongen eller Canteleren Maupeou 
Natten van den 20de San 1771 forvifte Parlaments— 
lemmerne fra Paris ved forfealede Cabinetsordre; et 
Toretagende, ingen Konge af Frankerig hidtil nogenfins 
de havde holdt for muligt. Et Cantsleren Maupeou 
værdigt Sideſtykke var Generalcontrolleuren for Finans 
ferne Abbed Du Terray, ſom Fræffeligt udfuede Landet, 
medens han erhvervede fig en aarlia Indkonſt af 1,200, 
000 Livres. Gaa. meget Kongen var foragtet i det 
Indre, faa meget faldt ogſaa Frankerigs udvortes 
Anſeelſe. Polen blev deelt 1772 uden af man 
ſpurgte Frankerig derom. Endeligt døde den til et fulde 
komment Intet nedfiunfne Konge, fom ingen huuslig 
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Ulykke, ei engang det af Fanatikeren Damiens forſogte 
Knivſtik, havde kunnet vekke, af Kopoer, ſom ban havde 
faaet afen ung Pige, ved hvem. Grevinde Du Barry 
vilde adfvrede hans Melancholie. Han efterlod en 
Gjeld'af 4000 Mill. Livres. ; 

Ludvig 15des Tidsalder Ludvigs Reajering 
var fvag og fordærvelig for Staten, men defto kraftigere 
hævede fig Nationens Aand, vakt ved Erindringen om 
Ludvig 14des Tider og ved udmærfede Mænd i Kunſter 
og Videnſtaber. S$ Paris opſtod ſtjonne og almeennyt⸗ 
tige Anftalter; alla og Kirker bleve byggede, 
blandt andre St. Genevieves Kuppel af Soufflot; Krigs⸗ 
miniſteren Grev d'Argenſon ftiftede 1751 Krigsſtolen 
og lod anlægge champs elysées, Intendanten Trus; 
daine  beftyrede heldige Gadeanlegningen; Lyons og 
Bourdeaux's Handel, ſmykkede difle Steder med konge— 
lig Pragt; Stanislaus Leſzinſtky gienoprettede den of⸗— 
fentlige Velſtaͤnd i Lothringen med den lykkeligſte Inde. 
ſigt, Fjønde med ringe Midler og Pigal udforte et prægs 
tigt Mindesmarke, der oprettedes i Strasburg for-M ars 
ſchallen af Sachſen (f 1750). Men den adlere Kunſt⸗ 
ſmag tabte figunder et yppigt Hofs Indflydelſe. Blandt 
denne Tids mange Malere vare de bedre [le Moine og Vers 
net. Den franſte Luxss vifte fig i forfengelig glimrende 
Pragt, men tillige befordrede den de af Colbert ſtiftede 
Manufacturer. Den funftrige Vaucanſon anvendte fin 
Opfindelſesſands paa Forbedringen af Gobelins. Lud— 
vig 15de felv tog nogen Deel den paa Mad: Pompa⸗ 
dours Raad ftiftede Porcellainfabrik i Seves. Deri— 
mod ſkal han af Menneſtelighed have undertrykt Opfin—⸗ 
delſen af et Forſtyrrelſesmiddel frygteligere end den gre— 
ffe Ild, en Handling der vilde geraadet ham ti: Wre, 
hvis den var hiſtoriſt beviiſt. Virkſomme og indſigts— 
fulde Mænd fom Bourdonnaye, Stifter af Colonierne 
Isle de France sg Bourbon, og felv dennes Anklager 
den rænfefulde Dupleix, udvidede Frankerigs Handels 

Louiſiana, Canada, men fornemmelig St. Domingo og 
de fmaae Antiller, Colonien paa —— og Havnene 

2 
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ved Levante ſyſſelſatte den franſte Virkſomhed og berige⸗ 
de Søftæderne, Men Staten berøvede fig ved den hoiſt 
tirerfærdige Fremgangsmaade mod Bourdonnaye de i 
Oſtindien over England erholdte Fordele; og Britter⸗ 
nes Rige der hævedes fun ved de Franſtes Feil, da diſſe 
ogſaa paa den anden Halvkugle ved en letfindigt begynde 
og ført Krig (115641762) tabte Canada og adffillige 
Her. Bed alt dette erholdt Tredie:S tand (tiers Etat) 

ved Rigdom og Aandsdannelſe en Indflydelſe, der blev 
jo (ænder jo virffommere. Den offentlige Mening ans 
fog i Ludvig 15des Tidsalder hiin bevægelige, letſindige 
og driſtige Characteer, der fiden under Revolutionen yt⸗ 
trede fig faa frygteligt, — Paafaldende Begivenheder 
ſom Johan Calas's rodes og den ſyttenaarige Religis 
ons ſpotters Sidder de la Barres Henrettelſe bragte nye 
Synsmaader og Ideer i almindeligt Omlob. Men 
Frankerigs Ulykke vilde af Sedernes og Religioſitetens 
Forfald, ſamtidig med den vilkaarlige Magts Misbrug, 
med herffende Fordomme og Proſteundererykkelſe, ſtul⸗ 
de forvandle der i Frankerig opgaaende Sandheds Lys til 
en forterende Lue, at Sandſelighedens Egoismus bes 
mægtigede fig Forſtanden, og et glimrende Vid gjaldt mere 
end en alvorlig Villige og en fat Characteer, Denne 
ulykkelige Sammenſtoden af offentlig Elendighed og fæs 
delig Forvildelſe, qvalte hvert Sædforn til det Bedres 
videnfEabelige Erkjendelſe, hvilket Mænd ſom Monteés 
quieu o. a. udbredede i deres Tidsalder og ved hvilke Frans 
kerig fik fin intellectuelle Indflydelſe paa Selſtabets 
hsiere Claſſer i en ſtor Deel af Curopa. Den uvidende, 
ſlsve Ludvig 15de havde en naturlig Afſtye for aft hvad 
der heed Aandscultur. Han frygtede talentfulde Skri⸗ 
hentere og ſagde ofte om dem: de ville ødelægge Monar⸗ 
kiet. Dog fulgte han i fine forſte Regjeringsaar Cardi⸗ 
nål Fleurys Exempel, hvilken yndede Videnſtaberne; 
fiden gav han ogſaa efter for fit Hofs, fornemmelig. 
mad. Wompadours Mening, da hun fandt Behag i af 
hede en Beſkytterinde af Geniet og Kjenderſke af det 
ortræffelige. Den forſte, mægtigfte og varigſte Ind— 
ydelſe paa Nationens Aand øvede Voltaire, fom fan kal⸗ 

des dens aandige Repreſentant. Neppe var han ſlup⸗ 
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pen ud af Baftillen før han aabnede fin glimrende, Løbes 
hane med Oedip (17176). Sorgen yndede ham ikke, 
men Wad. Pompadour- bevægede Ludvig desuagtet til. af 
udnævne ham til Hiſtoriograph og Kammerjunker. 
Snart blev Boltaire utilfreds med fit Ophold i Paris 
formedelſt det Fortrin, ſom Hoffet med Henſigt gav 
Digteren Crebillon for Henriadens Sanger.  Tilliges 
med Voltaire vakte den udødelige Montesquieu Natio— 
nens Eftertanfe og Vid. Hang Lettres persannes 
(1721) antændte den offentlige Menings Lys og hang 
VWærf: Sur les eauses de la grandeur et de la dé- 
cadence des Romains (Om Aarſagerne til Romernes 
Storhed og Forfald), ſom udkom 1734, blev faavels 
fom hans Esprit des loix (Lovenes Hand) fom han 
udgav 1748, en clasſiſt Haandbog for Politikens 
Studium. Ved denne Tid havde den almindelig. vakte 
Intereſſe for videnſtabelige Gjenſtande bragt Cardinal 
Fleury og Grev Maurepas til af bevæge Kongen til af 
lade prøve Newtons Mening om Jordens Skikkelſe ved 
en Gradmaaling høit oppe i Jorden og under JEquas 
for (1735:1736). og underſtotte Caffinig Kort over 
Frankerig. Hurtigt paa hverandre fremtraadde fra 
1749 Buffon, J. J. Rouſſeau, Diderot, »d' lembert, 
Duclos, Condillac og Helvetius blandt Frankerigs fore 
Sfribentere. Den ſtore Bevægelfe i den offentlige 
Mening frembragte Udgaven. af Dictionaire encyclo- 
pédique ved Diderot og d'Alembert, mod hvilket Vær 
de Geiſtlige, Jeſuiterne og Miniſterne fremſtode. Om 
Helvetius's Verk de P Esprit ſiger Malesherbes, at 
det vakte ligeſaa megen. Opſigt ſom Encyclopedien. 
Damerne toge med meget Liv Deel i Philoſophernes 
Stridigheder. Der dannede fig Buréaux d'Esprit, 
og af de philoſophiſte Cirkler hos Baron Holbad. og 
Helvetius udgik flere materialiſtiſke og atheiſtiſte Skrif— 
ter, fornemmelig i Aarene fra 1758 til 1770. Det 
Berømtefte blandt diſſe er Systeme de la nature, for 
hvis Forfatter Baron Holbach anſees. Religionen blev 
driſtigſt angreben af la Methrie, d'Argens, Abbed de 
Prades, der alle forviſtes fra Frankerig, men fandt 
Beſkyttlelſe hos Frederik den anden. Deres Meninger 



ha 

134 Lud 

fandt faa meget lettere Indpas i Frankerig, ſom Dy— 
Den felv her var de Fleſte blot en heureux calcul. 
Sorbonnens Forviisningsdom vafre fun mere Mods 
ſtand, og Tidsaandens Frivoitet tog helſt de driſtigſte 
og meeſt glimrende Vildfarelſer i Beſtyttelſe, naar 
Viddets Talent foredrog dem. Men intet Skrift var 
forderveligere for den offentlige Sedelighed end Vols 
taires Pucelle d'Orleans (den orleanfe Pige) et 
vittigt Digt, ſom fun den urene Hand under Regent— 
ſkabet kunde indgyde Forfatreren. Dog arbeidede vak— 
re Mænd fom Turgot og Malesherbes ei uden Bifald 
imod denne Forbæervelſe og reddede ben ſunde Fornufts 
Wre. He hid høre fornemmelig Considérations sur 
les moeurs (Betragtninger over Sæderne) af Duclos, 
hvorom Ludvig 15de felv fagde: Det er ct Vark af en 
Hædersmand. Thomas, Marmontel og la Harpe ers 
fiærede fig høit igod Atheismen. Men Angrebene paa 
den chriſtelige Religion lykkedes fornemmelig Vols 
faires id, da Hertugen af Choiſeul for at hæve alle 
Stemmer for fig imod Jeſuiterne, tog fig af Philofophere 

ne og tfær af Forfatteren til Dictionaire philosophi- 
que, Antiphtloſophernes heftigfte Vrede vakte Rouſſe⸗ 
au imod fig ved fin Emil. Jeſuiter og Janſeniſter forer 
nede fig imod ham, og han. maatte forlade Franferig 
uagtet den almindelige Begeiftring for ham. Diſſe faa 
Træf funne være tilftvræffelige for af give et Begreb om 
den revolutionære Tidsalder under Ludvig 153de. Den 
offentlige Mening i Frankerig var for længe fiden i vild 
Oprors Tilftand før den ved. Ludvig 15des foragtelige 
Regjering tilintetgjorde Agtelfe for Monarken, Fol—⸗ 

kets ved hans Exempel fordærvede Moralitet og den ved 
"hans Ødfelhed forftyrrede Statskraft medførte Udbrud» 
det. af Revolutionen felv og den vanerede Thrones 
Fald. | 

Ludvig 16de, Ludvig 15des Sønneføn, blev født, 
den 23de Aug- 1754, gift 1770 med Maria Antoinet⸗ 
te af Øfterrig og guillotineret den 21 Jan. 1793. Med 
den bedfte Billie men fuldkommen uerfaren i Regjerings— 
forretningerne beſteeg denne ulykkelige Fyrſte, i en Al⸗ 
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der af neppe 20 Aar, Thronen, hvortil allerede lenge Na⸗ 
ttonens Stemme havde kaldt ham. an gav ham Tilnavs 
net den forønfEede, ledesiré, hvilfet hans GefEedens 
hed afſlog. Hans Farfader havde, efter Dauphinens 
Død (1765) med Flid holdt ham fra alt hvad der have 
de Aenfyn til hans Beftemmelfe; og Grevinde Du 
Barry føgte at hevne fig "over den Foragt, den unge, 
fædelige, ſtrenge Prinds, der inderligt elſtede fin af Du 
Barry forhadte Gemalinde, vifte hende, derved, at hun 
gjorde ham latterlig i Kongens Mine. Miniſtrene lode 
og hemmelig udbrede det Rygte, at Prindfen var haard 
og raae og langt fra fin Farfaders eftergivende Sodhed. 
Hans Udvortes fyntes ar befræfte dette.  Han'var als 
mindeligt indſluttet i ſig ſelv, frille og forlægen, han 

vovede ei at yttre fin Velvillies Folelſer. Hans Und» 
feelfe anfaaes for Mistillid. Han følte fig ogfaa frem— 
med ved er Hof, hvor Laften omgav ham under tufinde 
glimrende Former. Smiger virkede ei paa ham; han 
blev derfor fnart Hoffolkene ligegyldig. Hertugen af 
Choiſeul figer derfor med Rette om ham: Paa Verdens 
ſtjonneſte Throne var han den enefte Konge, der ei alene 

ingen Smigrere havde, men hvem man ei engang fod 
fEce Retfærdighed. J hans Anfigt, der ei var uden 
Værdighed, udtrykte fig hans Characteers Grundtrak: 

Redelighed og Ubeſtemthed. Men hvad der meeſt (Far 
dede ham i Franſtmendenes Pine, var at hang Holding 

havde Intet af den Ynde, ſom næften alle Prindſer af 

Blodet beſadde. Kun i Fortrolighed fagde han, oftere 
end man har troet, et findrigt træffende Ord, men blev 
tød, naar mangjentog det. Fatteevne, Flid og en overs 
ordentlig Hukommelſe lettede ham hans Studier; men 
desværre angik de ci umiddelbart en Fyrſtes Pligter og 
Kundſkaber: han ſyſſelſatte fig alt for omhyggeligt med 
det Særdeles og Smaalige. Saaledes gjorde han. fig 
ved egen Øvelfe fortrolig med nyttige Kunſter. Han 
trykte f, Cr. i Maret 1766 fom Dauphin 25 Eremplas 
vev af Maximes morales et politiques, tirées de 

Télémaque, imprimées par Louis Auguste Dau- 
phin. Versailles, de Vimprimerie de Monseig- 
neur le Dauphin. Han havde felv uddraget Maris 
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merne af Fenelons Verk. Han kunde gode underholde 
fig med de Lerde om geographiſte og chronologiſte Smaar 

ting, men det Pragmatiſke i Hiſtorien, hvorved Kons 
gerne advarende underviſes, var blevet ham fremmed. 
Oprigtig, from og tolerant heldsde han til en Menneſke⸗ 
ne og Nationerne velmenende Philoſophie, uagtet han 
war opvoren i Mistillid til Philoſopherne. Hans Far 
ders Dyder, hans Moders frille Huuslighed havde dybet 
indpræget ham et ſaedeligreligiosſt Sindelaug. Dog 
fEulde hans Exempel vife, hvor utilſtrekkelige en Pris 
vatmands Dyder ere paa Thronen. Han valgte til fin 
Statsminiſter Grev Maurepas, en Mand af Mand og 
Erfaring, men ſom tænÉte frivolt og vilde glimre ved 
Epigrammer. J den berygtede Terrays Sted overgav 
han Finansbeſtyrelſen til den oplyſte, genialſte og vets 
fEafne Turgot, der faft og ſtrengt foretog fig ved fore 
omfattende Reformer, at helbrede Stadens Mangler 
efter philoſophiſke tildeels phyfiofratife Grundfætnin- 
ger, Han ſaae Kilden til alt det Onde ide priveliges 
rede Stender. Men ſtrax forenede Vennerne af de 
gamle Misbrug, den høie Adel, Hoffet og Geiſtligheden 
fig imod ham. Parlamenterne bleve igjen oprettede 
paa Maurepas's Raad imed Turgots Mening, 
og den gamle og nyere Tids Meningsſtrid inds 
viklede meer end nogenſinde Regjeringens Skridt. 
Greven af Vergennes ledede de udenlandſte Anliggen— 
der; Grev Muy blev Krigsminiſter og Sartine Somi—⸗ 
niſter. De nye Theorier, ſom Turgot foredrog i Stats⸗ 
raadet, havde Philoſophernes Bifald; og den Cirkel af 
aandrige Mænd. og Quinder, ſom Mad. Helvetius, 
Geoffrin, Måle. Eſpinaſſe, Prindſeſſen af Beauveau 
og Hertuginde d'Enville ſamlede hos fig, tog levende 
Deel i Turgoté liberale, af Europas ædlefe Fyrſter Jos 
ſeph den 2den og Leopold høit billigede Planer; men de 
Misfornøiede fandt i de gamle Parlamenter en Støtte 
for deres offentlige og hemmelige Modſtand. ” Befværs 
ligt Hoverie, vilkaarlige Afgifter, Livegenſtabet i Juras 
Bjerge og Pinebenken bleve afſtaffede; mere Godt fora 
berededes uden ſtormende Nyhedsſyge; bog kunde Tuvr 
got ei overvinde Kongens Frygtſomhed beftemt at udhols 
de Kampen mod Geiſtligheden, Adelen og Parlamenter⸗ 
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ne. Diſſe Corporationer forenede ſig imod Miniſteren: 
Nationen var paa Turgots Side, men uden Hovding 
kunde den ei give ham nogen Unberſtottelſe mod de Pris 
veligeredes Forbund, Da det ringere Antal i de ſidſtes 
Clafjer var Turgots Grundſetninger hengiven, ſaa 
vandt de Porige Pobelen og ophidſede den imod det 
Edikt, fom gav Kornhandelen frie. Alerede dengang 
forefaldt Optrin fom i Pobelregſeringens Tid under Jes 
volutionen. Den feyarfomme, velvillige og uerfarne 
Ludvig troede fig forhadt af Folket, var eftergivende 
mod Urolighedsſtifterne, men endelig brugte han paa 
Turgoré og Muys Foreſtillinger Eftertryk, og de Urv⸗ 
ligheder, man i Paris kaldte la guerre des farines, 
bleve dæmpede efter Amneſtien af 17de Mai 1775- 
Paa Kongené Kroning (11te Suni 1775) fulgte den 

ædle, ſamvittighedsfulde Malesherbes's Udnavnelſe til 

Miniſter. Han var Turgots Ven. Begges falleds 
Virken havde maaſkee øvervundet den gamle Uorbens 
Modſtand, hvorimod der 1776 udkom fer fongelige 
Edikter. Men ulykkeligviis gik den nye Krigsminiſter, 
Greven af St. Germain, voldſomt frem i fine Foran— 
dringer og angreb ei Fordomme, men de Franſkes milis 
tære Mand'i ſit egentlige Veſen. De ophævede eller fore 
mindffebde Corps og den fornærmede Militæradel erklo— 
rede [nydelig deres Utilfredshed over der de høicere Stæns 
der desuden forhadte Nyhedsſyſtem. Staten gaaer til 
Grunde, var det almindelige Skrig; Parlataentet væge 
rede fig ved at indregiftvere fem af Kongens Edikter. 
Ludvig beſluttede vel at holde over fin Auſeelſe ved en 
Lit,de justice, 12 Marts 1776; men Dronningen, en 
Prindſeſſe, der var fin Gemal ligefaa overlægen i Fors 
ſtands Livlighed fom i Vid, fulgte tilligemed Maurepas, 
der var Turgots hemmelige Fiende, den offentlige 
Stemme. "Hende formaaede Kongen et at modſtaae. 
Han vaklede; det Deficit, ſom Gjeldens Betaling og 
Kroningsudgifterne 1775 frembragte, indgjsd Mistillid 
til Turgots philoſophiſte Synsmaader. Malesherbes 

tog fin Afſteed, Turgot maatte tage den. De Privelis 
gerede havde feiret, men Tredie-Stands Had og alle 
Klartſeendes og Velmenendes Længfel efter en alvorlig 
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Reform, blev fun faa meget ſtörre. Dog forlangte 
de ei det Heles Kuldkaſtelſe; deres driſtigſte Onſker ble— 
ve inden for en monarkiſt Forms Grændfer, indtil den 
nordamerikanſte Frihedskrig kaſtede Lunten i denne 
brændbare Maſſe. Den Dag (6te Febr. 1778), Luds 
vig 16de fluttede Forbundet med de nordamerikanſke 
Stater, beftemre hans Skjebne; thi den herover opkom— 
ne Krig fra 1778 til 1782 foraarfagede et ulægeligt 
Deficit, dette foranledigede Stendernes Forſamling, 
men denne Monarkens og Monarkiets Fald. Efter 
Turgots Borifjernelſe tiltog Ødfelheden ved Hoffet; 
medens Ludvig nægtede fig enhver ſtor Udgift, tilſtod 
han dog Dronningen og Prindferne fun alt for let hvad 
de forlangte: Han betalte Grev Artois's Gjeld. Luxus 
og Pragt gjorde de forffjellige Hofholdninger overor⸗ 
dentlig fofibare. Man fpillede høit, man byggede, man 
holdt Veddelsb, man tilfredsſtillede ethvert Indfald; 
og Ludvigs Misbilligelſe, ſom viſte ſig i at han unddrog 
fig diſſe Feſte, anſages for et Tegn paa lav Tenkemaade. 
Regelmasſigheden i hans Levemaade, hvori Studier og 
huuslige Glæder afverlede med alvorlige Forretninger, 
gjorde intet Indtryk paa de muntre Forødere. Den 
ulykkelige Ludvig forftod ei at imponere Hoffet eller 
Prindſerne. Dronningen overlod fig til fin Munterhed. 
Smag og Kunſtſands herſkede ved Feſtene i Verſailles og 
Lille-Trianon, men tillige underkaſtede Moden alt ſine 
Luner. Maurepas ſaae enten aldeles ikke, hvorhen alt 
dette vilde føre eller han føiede fig med egoiſtiſk Letfins 
dighed i Nodvendigheden. Fornsielſe var desuden ogs 
faa hang Clement. Han blev dirigerende Minſſter til 
fin Død den 21de Novbr. 1781; dog deelte han Ludvigs 
Fortrolighed med den aandfulde Dronning og med En» 
hver, ſom formaaede at ſtuffe Monarchen ved Foreftils 
linger om Almeenvellet. Afvexlingen af Finansmini—⸗ 
ſtre, Clugny, Taboureau, Necker, Joly de Fleury og 
d'Oemeſſon forøgede Forvirringen betydeligt. Man 
erkiendte vel de ſtore Misbrug, der fandt Sted, men 
fandt det umuligt at oprykke deres dybe Rodder. Ne— 
ckers Afſteed, hvem hans ſtolte compte rendu havde 
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paadraget Had og Forfolgelſe, blev af. Tiers-Etat, hvis 
Yndeſt Necker eftertragtede, anſeet ſom en offentlig 
Ulykke. Saaledes herſtede der længe før Revolutionen 
et fandt Anarchie i den offentlige Mening, hvilket felv 
trængte ind i Statsraadet. Efter Freden i Verſailles 
(1783), der bragte nogle Fordele, men hvilke et opveies 
de Udgifterne, blev den hoiſt letfindige, meget lovende og 
lidet holdende Calonne Finansminifter. Dog holde 
Vergennes ide udenlandffe Forhold f. Ex. i Shelder 
ſtriden den franſte Thrones Ære ni Veiret; imidlertid 
blev den Handelstractat, fom ban 1786 fluttede med 
England, betragtet ſom den ſtorſte Feil i hans Statsfor— 
valtning, omenoſtjondt den var en Følge af de hemmeli— 
ge Getingelfer i Tractaten til Verfailes. Man bes 
breider ham ogſaa, at han ei antog den af Joſeph 2den 
tilbudne forbeelagtige nøiere Forbindelſe og derved fors 
anledigede Oſterrigs Nermelſe til Rusland. Men Luds 
vig 16de forraadede én farlig Svaghed, ved ar afſkedige 
Miniſtre, hvis Planer han havde billiger, før diſſe Plas 

ners Udførelfe; og Folket fagde offentligt: „Man har 
bedraget vor gode Konge, man vil ftedfe bedrage ham, 
hvad ſkal der Élive af ham?” Man fortæller, at han 
undertiden udfyldte fine Bitimer med Smedearbeid og 
derved forlededes til Nydelſen af ſterke Drikke. Dette 
og Arbeidet ved Ilden fEulde have hidfet hans Blod for 
meget og fvæffer hang Eftertanke, men fenere fulde 
hané naturlige Indolens, ved hans tiltagende Legemés 
ſtyrke, have hindret hans Mands ſelvſtendige Kraft og 
frie Birkſomhed og avler en pflegmatiſt Ligegyldighed. 
Men man veed og at Ludvig gjerne ſyſſelſatte fig videns 
ſkabeligt og drev almeennyttige Foretagender med Lyft og - 
Indſigt. Han udfaftede med megen Indſigt Planen og 
Inſtructionen for La Perouſe til en Reiſe omkring Vers 
den i Aaret 1786. Flere Steder i denne fidfte udtrykke 
paa en rørende Maade denne gode Fyrſtes velvillige 
Sindelaug. Hans Velvillie gjorde ham ifær bes 
kymret for de fattigere Geiſtlige; dog fulgte vafaa han 
Ludvig den 15des Grundfætning ei at give nogen Bor— 
gerlig Biſpedommer og vige geiftlige Embeder. . En lis 
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geſaa ubillig og endnu ſkadeligere Grændfelinie drog han 
ved Armeen, hvor han udelukkende beſtemte de militære 
Grader for Adelen, Den tredie Stand maatte tie; 

; men defto bittrere, mere ſtadefroe og lidenſtabeligt 
erflærede Mængden fig uden Skye om Hoffet og de hoiere 
Stender, da den berygtede Halsbaandsproces imod Cars 
dinalen Prinds Rohan tog fin Begyndelſe den 15de 
Aug. 17385. Den brændemærfede Grevinde de la Mos 
thes fEjendigede Libel udfpredede de groveſte Bagvaſkel⸗ 
fer mod den uffyldige Dronning, hvilke fun alt for lets 
troende bleve optagne af det forbittrede Folk. Thronen 
blev nedverdiget ved dette Forfald, og man troer at ales 
rede dengang Dronningens uforfonlige Fiende, Hertu— 
gen af Orleans, hav betjent fig af den foragtelige [la Mo— 
the fom et Varktoi for fit Had. J denne Gjering af 
Meninger vovede Calonne åt ſammenkalde Notablers 
ne. Hans Sfingrunde overtalede den frygtſomme 
Konge til et faa driftigt Skridt. De hemmelige Res 
publifaner triumpherede, at Skatkammerets Forlægens 
hed ftedfe mere nedſatte den kongelige Anſeelſe. Til 
Ulykke døde den meget agtede Greve af Vergennes den 
13de Febr. 1787. og den 22de Febr. aabnede Kongen 
Forſamlingen med en Tale, der ei virfede fordeelagtigt 
paa Gemytterne. Ordet Deficit (General⸗Controlleu— 
rer havde angivet det til 112 Mill.; men man regnede 
det til meer end 140 Mill.) gjorde den letſindige, odſle 
Calonnes Planer mistenkelige. Der dannede fig en 
Oppoſttion og Calonne fik fin XAfffeed. Parlamentet 
gjorde Foreftillinger mod fø nye Paalæg timbre en 
subvention territoriale) og forlangte Standernes 

Sammenkaldelſe. Dette fore Ord ſplittede fom en 
Lynftraale Fremtidens mærke Slsr. Na ionen hørte 
det med Jubel; Hoffet fEjelvede. Ludvig vovede en 
Litdejustice, men Parlamentet erflærede den ugyldig. 
Kongen forvifte Parlamentet til Tropes. Saaledes var 
Krigen erkleret mellem Thronen oa Nationen. RNegjes 
ringen havde ogfaa i de hollandſte Patrioters Kamp mod 
Arveftatholderen 1787 handlet uden Værdighed; derved 
tabte den fin Anfeelfe i Frankerig.  Kongeni felv vifte 
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mod dem, ſom nermeſt omgave ham, der ſom f. Cr. 
Duc de Coigny, fun med ſtarſte Unſt foiede fig i Hofſta⸗ 
tens Indſtrenkelſe, en til Svaghed grændfende Godmos 
dighed. Partiet Orleans arbejdede offentligt og hemmes 
ligt mod Miniſteren Lomenie de Brienne. Man uns 
derhandlede endeligt med Parlamentet og det kom tilba⸗ 
ge; men Hertugen af Orleans vakte det ſnart igjen til 
Modſtand. Efter den rode Nov. 1787 blev hvert 
Skridt fra begge Sider voldſommere; Oprøret udbrød 
i Bretagne i Yuni 1788; Adelen og Officiererne ved 
Regimentet Baſſigny vovede. førft der at gribe til. Vaa⸗ 
ben imod Kongens Befaling. Selv Geiftligheden for» 
drede nu hefrigt Stendernes Sammenkaldelſe. Beſen⸗ 
vals og Mollevilles Memoirer oplyſe overhovedet Roya⸗ 
fiffernes fordærvelige Intriguer. Den fvage, i alle fine 
Planer hindrede Principalminiſter Brienne gik af. 
Necker traadde 1788 ſom Directeur for Finanſerne ind 
i Statsraadet med den forfængelige Overbeviisning af 
han funde redde alt, naar han fatte alt paa Spil. 
Kongen tilftod Tredie⸗Stand en dobbelt Revræfentation 
faa at den i Antal var begge de andre Stander lig. 
Rigsdagen , fom omſtyrtede Bourbonnernes Throne, 
aabnedes den 4de Mai 1789. Midt iblandt de Priveli— 
geredeg og de nye Theoriers Partiekamp ftod Kongen 
from og tilbageholden, forladt og alene. Han føgte 
fun det almindelige Bedſte med redelig Villie. Omkring 
ham vaklede alt, hvorledes fEulde Gan vife Faſthed? Des 
mofraterne hadede ham fom Konge; Emigranterne og 
de i Frankerig tilbageblevne Ariſtokrater holdt ham 
for uduelig til Regjeringen. Selv bragte han Staten 
gjerne de ſtorſte Offre, endog faadanne, der fatte hang 
perſonlige Sikkerhed i Fare f. Er. hans Livvagts Afſke⸗ 
digelſe. Nu paafulgte frygtelige Tider, hvis Beſkri⸗ 
velſe henhøre til den franſke Revolutions-Hiſtorie. Kone 
gen tilintetgjorde Bouillés Plan til hans Redning ved 
Flugten den 21de, Juni 1791, da han ei kunde beſtemme 
fig til at bruge Magten, og opbragte den offentlige Mer 
ning imod fig ved den tilbageblevne Erklaring til fine 
Underfaatter. Den 14de September 1791 antog han 
Conſtitutionen der evflærede ham. ufornarmelig; derpaa 
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fulgte den 2ode Juni 1792 Pobelens Angreb paa det 
fongelige Pallads, hvorved Ludvig med Standhaftighed 
og Værdighed afvifte den med Orleans forbundne vilde 
odlofratiffe Factions Fordringer, og erflærede den 22de 
at Bold aldrig kunde afivinge hans Samtykke til det 
fom fan anfaae ſtadeligt for Staten. Nye Rædfelss 
ſcener fandt Sted den 10de Auguſt. Kongen Blev 
føngflet i Temple og en ſtlendig Proces anlagdes imod 
ham, i hvilfen han med Værdighed og Aandsnærværelfe 
befvarede Klagepunkterne. Kongen. vifte under alle 
diffe Mishandlinger Uſtyldighedens Mod og en Mands: 
ſtyrke, fom man forhen ei havde kjendt hog ham. - $ 
hans Sængfel nægtede man ham Papiir, Pen og Blak. 
Man læfe om denne Maͤterie Kongens troe Tjener Cles 
ryg Journal de ce qui s'est passé a la tour du temp- 
le pendant la captivité de Louis XVI pg et Skrift 

af Hue, fom fulgte Kongen i Temple, om ſamme Gjern» 
frand. Hans fædvanlige BefEjeftigelfe var. hans Sons 
Underviisning og Læsning. Han foretrak latinſte 
Skribentere for de franſte. Naſten dagligt læfte- han i 
Tacitus, Livius, Seneca, Horats, … Virgil eller Tes 
rents, men i fit Modersmaal Jædvanlig blot Reiſebeſkri— 
velſer. Aftenen før fin. Død fandt ban, at han i fit 
Fangenſkabs 5 Maaneder og 7 Dage havde læff 257. 
Hinds Han blev domt til dode ved en ringe, ved ſtſen— 
dige Kunſter frembragt Stemmefleerhed og derpaa guil⸗ 
lotineret uden for fit Palladg den 21 Jan. 1793 i fit 39 
Har, uden af man agtede paa "det af hans Forfvarere 
gjorde Indleg til Nationen om tre Dages Friſt for at 
Berede ham til Døden. Han døde med-cdhriftelig from 
Heugivenheds Mod. Selv hans fidfte Ord, der fors 
ſikrede hang Uſtyldighed og tilgav hans Dommere, do— 
vedes af Trommelyd og Skriget: Republiken leve! Luds 
vig vifte allerede 1 fin Ungdom en i de hoiere Stænder 
fjelden Folelſe. Han behøvede ei af fee den Ulykkelige; 
hørte han tale om ham udgiod han Taarer og ilede at 
fjielve. Ukjendt lindrede han Elendigheden i Hytterne 
og Tagkamrene. Da han alerede fom Dauphin lærte 
at fjende Elendigheden befluttede ban at afffaffe Misbru— 
gene. Hans Yndlingsgrundfætning og Regelen for 
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hans Handlinger var: „Kongerne ere fun til paa For: 
den. for ved deres Regjering at gjøre Nationerne lykkeli⸗ 
ge og ved deres Exempel dydige.“ Han afffedigede der— 
for Miniftre, ſom misbrugte deres Magt. Han lod uns 
derføge Statsfænaflerne og befriede Vilkaarlighedens 
uſkyldige Offre. Ludvig erflærede at han aldrig forud 
vilde undertegne en Arreſtbefaling, Lettre de Cachet, 

Kort han havde blot Folkets Lykke og Kjerlighed til Hen— 
ſigt. Daa Reiſen til Cherbourg 1786, hvor han fra 
1784 havde begyndt paa Havnens Anlæg og beſtemt 37 
Mill. Livr. cil ſamme, erholdt han de utvetydigſte Be— 
vifer pan de Franſkes Kjerlighed. Han ffrev dengang 
til Dronningen: „Mit Folks Kjerlighed Dav rørt mig ti 
mit Anderfte; Er Jeg ikke den lykkeligſte Konge paa 
Jorden ?“ Og i ſit Teſtamente ſiger denne Monark: 
„Jeg tilgiver af mitHjerte dem, der have viiſt ſig ſom 
mine Fiender, uden at Jeg har givet dem Aarſag dertil; 
og Jeg beder Gud ogfaa at tilgive dem, — Min Søn 
formaner Jeg til, hvis han fEulde fave den Ulykke at 
blive Konge, ſtedſe af fænfe paa, at Dan glemmer ale 
Had fornemmelig med Henfyn til min Ulykke og mine 
Lidelfer. Jeg lægger ham paa Hierte ſtedſe at betenke, 
at man gandſke ſtal opoffre fig fine Medborgeres Lykke; 
at han fun da bevirker fit Folks Lykke, naar han regje— 
rer efter Lovene, men at Kongen fun Faffer Lovene Ag— 
telfe og nager ſit gode Maal, naar han befidder den 
nødvendige Anſeelſe.“ , Ludvigs Grav findes paa Mags 
dalene Kirfegagrden i Paris mellem deres Grave, der 
paa hans Formalingedag 1774 trykkedes ihjel i Trængs 
felen og mellem de Schweizeres Grave, der faldt for 
Kongens Forfvar ode Aug. 1792. En Privatmand 
har ſiden kjobt denne Plads og ſtille hoitideligholdt fin 
Konges Minde indtil hele Frankerig forſonede fig med 
Bourbonnerne og Europa. Man har endnu ingen His 
ftorie om denne Fyrſte. Desodoards Vark er ubetydes 
ligt; $. I. Regnaulté Siécle de Louis XVI meget, 
genfidigt. Grev d'Angiviller, der levede i Hamburg 
under Navnet Trueman,' hat forfatter er Brev til Luds 
vig 16de ſtrevet Dagen efter Dauphinens Daab, hvilket 
er et vigtige Bidrag til denne ulykkelige Monarchs Cha: 
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racteriſtik. Det for fort Tid ſiden i Paris udkomne 
Vie privée et politique de Louis 16 avec un 
précis historique sur Marie-Antoinette, Mme 
Elisabeth &c, par M, Å, pehee meeſt bekjendte 
Materialier. 

Ludvig XVII eller Ludvig, Carl Capet, født 
den 22de Oet. 1731 blev tilligemed fin Fader, fin os 
der, Safter og Tante den 10de Aug. 1792 ført i Fængs 
fel til Temple, Efter Ludvig 160des Henrvettelfe ude 
raabte Ropalifterne den unge Capet, ſom Republikaner⸗ 
ne kaldte ham, til Konge af Frankerig under Navn af 
Ludvig den 17de; og Monſieur, Greven af Provence 
erflærede fig for Frankerigs Regent i den unge Ludvigs 
Mindreaarighed. Hans Moder, den forben tilbedede, 
men fiden af den ſtjendigſte Bagvaf£elfe-forfuigte Marie 
Antoinette, Joſeph 2dens og Leopold 2dens Søfter, 
blev efter at vere behandlet med de meeſt oprorende 
Gruſomheder, guillotineret raa Revolutionspladſen den 
Asde Oct. 1793; ſamme Skjebne traf Ludvig 16des 
Soſter, den fromme, velgjørende Eliſabeth den rode 
Mai 1794. Den fiaarige Ludvig Carl Capet, ſom i 
Fænaflet var behandlet meget forſommeligt, døde i 
Temple den &de Juni 1795. — Hans Søfter, Maria 
Therefia Charlotte født den. 19de Dec. 1778 forlod 
førft Temple i Dec. 1795 for ved Grændfen at udverles 
mod nogle fangne franſte Conventédeputerede, Hun 
gif til Wien og formælede fig den fode Juni 1799 i 
Mietau med den ældfte Søn af Grev Artois, Hertug. af 
Angouleme. 

Ludvig 18de (Ludvig Stanislaus Laver), førhen 
Greve af Provence, Ludvig 160des Broder, blev fodt den 
17de Nov. 1755 og formælede fig den 14de Mat 
1771 med Marie Joſephe Louiſe (F 1810), Datter af 
Kong Victor Amadaus den 3die af Sardinien. Efter 
fin Broders Regjeringstiltredelſe fik han Titel af Mons 
ſieur, og efter Ludvig 16des Død, af Frankerigs Regent. 
Efter fin Broderføns Død [od han fig falde Ludvig 18de. 
Men Europa og ſelv England erkjendte ham ei ſom Kon⸗ 
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ge i Frankerig før efter Indtagelſen af Paris den 31 
Marts 1814. Han vegjerede i Forſtningen ved fin Broder 
Monſieur Greven af Artois, der ſom Generallieutenant og 

Statholder i Paris den 13de Apr. 19 14 traadde i Spid⸗ 
ſen af den proviſoriſte Regjering, Han felv tiltraadde Res 
gjeringen ved Proclamationen af St. Ouen den 2den 
Sai 19314, men regner fine Regjeringsaar fra fin Bros 
derſons Øsd. Under fin Broders Regjering tog ban 
liden Deel i Hoffets Factioner og Forlyftelfer. : Ludvig 
Ide beffjeftigede fis helſt med Landkort, Greven af 
Provence helſt med Bøger; begges 'Gemalinder havde ans 
dre Yndlingstilbbieligheder. Ludvig 18de viſte i fine tidlis 
gere Aar megen Sands for Woefie og var Forfatter af 
nogle maae ref ſmukke Digte. (Han har og overfat nogle 
Bind af Gibbons" Hiftorie paa FranfE). Ved Notab⸗ 
lernes førfte Forſamling 1787 ftod han i Spidſen for 
det førfte af de fyv Udſtud og ſyntes af Overbeviisning 
at træde paa Oppoſitionens Side mod Calonne; i det 
mindſte blev denne nu paa det heftigſte angreben af det 
Udſkud, hvori Greven af Provence havde Forfædet. 
Folket fattede herved Forkjerlighed for ham, og, da Kon⸗ 
gen overdrog ham at anbefale Overregningskammeret 
Indregiſtreringen af nogle Edikter, modtog Folket ham 
med Frydeſtrig. Hans roder derimod, Greven af 
Artois, fom et hørte til Oppoſitionspartiet, blev overs 
vældet med Fornermelſer. QWedden anden Forfamling 
af Notablerne, ſom Kongen aabnede den 9de Nov. 
1738, yttrede Necker det Ønffe, at Tredie + Stand 
maatte have en dobbelt Repreſentation. Artois og 
Prindſerne af Condé modfatte fig dette Forſſag: Gre— 
ven af Provence bifaldt def og maatte derfor høre efter» 
trykkelige Foreftillinger af Prindſen af Condé i Forfams 
lingen den 28de Mov. Han fagde, at Monarkiet blev 
angrebet; ar det for at holde Staden opret, var nodven⸗ 

digt at forfafte de nyg Former og holde over de gamles 
Kongen var utilfreds med diffe Yttringer, der dadlede 
Miniſterens Skridt, følgelig og hang egne; han fÉrev 
derfor til Monſteur: Prindſerne funne vende fig umid— 
delbar til mig med deres Foreſtillinger, men i Forſam— 
lingerne ſtulle de ei fjerne fig fra de renen hvorfor 

i — 
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Zeg har ſammenkaldt Notablerne. Seg forbyder at bes 
fEjeftige fig med flige fremmedartede Spørgsmaal og 
fordrer at Afdelingerne fEulle fyffelfætte fig med Forret— 
ningernes ordentlige Gang.” | Kun eet enefte af Udffuds 
dene, det hvori Monſieur havde Forfædet, erflærede fig 
for det dobbelte Antal af Tredie:Stands Deputerede; de 
gvrige havde forkaſtet famme med en ringe Stemmefleer⸗ 
hed. Kongen befræftede Monſieurs Mening, men bes 
holdt, hvad dermed fisd i Modfigelfe, de tre Stenders 
færfEildte Raadſlagning. Under Revolutionen funde 
Monſieur ligefaalidet fom Kongen ſelv undgaae Folke— 
partiets Bagtalelſer. Monſieur blev dog endnu i Frans 
kerig efterat Greven af Artois, Prindferne af Condé 
og Conti, Hertugerne af Bourbon, Enghien og Luxem— 
burg havde forladt Riget. Da Folket forlangte Mars 
quien af Favras's Henrettelſe fordi han havde villet bort⸗ 
føre Kongen og frembringe en Modrevolution, hvori 
Greven af Provence fEulde tage Deel, begav Greven fig 
Dagen efter Marquiens Heftelſe til Raadhuſet den 26de 
Dec. 1789 for perfonlig at retfærdiggjøre fig imod denne 
Beſkyldning. Han erflærede ef af ſtage i nogen anden 
Forbindelſe med Marquien end at denne fulde have ne; 
gocieret ham to Mill. Livres til hans Sjelds Betaling. 
Folket troede diſſe Penge vare beſtemte til af hverve 
Tropper. Marquien blev dømt til døde af Chatelet og 
hængt den 19de Febr. 1791. Endelig bragte de ſkrak— 
felige Voldſomheder i Paris Kongen til at ville forlade 
Riget. Ludvig begav fig paa Veien til Montmedy, 
Greven paa Veien til Mons; Kongen blev anholdt i 
Varennes den 21de Juni 1791, men Greven undkom 

lykkeligt til Bruͤſſel. Herpaa deeltog han i Emigran— 
ternes Skridt i Coblenz, proteſterede imod Nationalfor— 
ſamlingens Beſlutninger og Indſtrenkelſen af Kongens 
Frihed. Paa Kongens Opfordring til fine Brodre af 
30te og 31 Oct. 1791, at de ſtuide vende tilbage, gave 
de den Erklering, at de anfaae Conftitutionen fom et 
Vark af Oprørere, af Kongen vel var i Befiddelfe af 
Riget, men ei fom Eiendom, fun fom Fideicommis, 
hvilket han maatte overlevere fine Efterfølgere fom han 
havde modtaget det, Krigen brød nu ud og Ludvig bes 
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gav ſig til Verona. Her blev han efter ſin Broderſons 
Dod 1795 udnævnt til Konge af Emigranterne Alle 
de Uheld, der fiden traf ham, bar ban med Værdighed 
og Fatning, Da den venetianffe Stat Aaret derpaa, 
ſtrekket ved Bonapartes Trudfler, nødte ham til af 
forlade hiin Stad underkaſtede han fig iden Krurren 
denne Strenghed. Dog [od han fig ved fin Ankomſt til 
Venedig foreviſe den ſaakaldte gyldne Bog, hvori Nav— 
nene paa Venedigs ædle Familier famt alle deres, der 
beſadde ſamme Privilegier, ſtode. Han opføgte Hen⸗ 
rik 4des Navn, fandt og overſtregede det. Nu forte 
han under Navn af Greve af Lille et omvanfende 
Liv, underftøttet af fremmede Hoffer og enkelte Venner af 
Huſet Bourbon. ForudenEngfand og andre Hoffer betalte 
Portugal Bourbonnerne aatlig 320007 Franker. Frans 
kerig har fiden paataget fig Bourbonnernes Gjeld, der 
belsber fig til henved go Mill. Ludvigs Stilling vakte 
Medlidenhed, felv hos hans Fiender. Fra Venedig 
gif han førft til Blankenburg, hvor han levede under 
Hertugen af Braunſchweigs Beſkyttelſe. Efter Freden 
1797 begav han fig til Mitau og fort derpaa nedſatte 
han fig i Warſchau. Her gjorde Bonaparte 1803 et 
Forſog paa at bevæge Prætendenten til af aftræde fine 
Rettigheder. Men fan afvifte alle glimrende Tilbud og 
fvarede Bonapartes Underhandler ſaaledes: „Jeg fore 
vexler ei År. Bonaparte med hans Forgjengere; Jeg 
agter hans Tapperhed, hans militære Talenter og fEyls 
der ham Tak for meget godt, han viſer mit Folk. Men 
aldrig vil Jeg opgive mine Rettigheder , tro den Rang, 
hvortil Jeg er født. Som den hellige Ludvigs Efterfol⸗ 
ger vil Jeg agte mig felv i Lænfer; og fom Frants den 
iftes Efterfølger vil Jeg i det mindſte kunne ſige ſom 
han: „Alt er fabt uden ren.” Prindſerne tiltraad⸗ 
de denne Erfløring den 23de April. Den. ſamme Ud⸗ 
fendte kom igjen den 14de Maris og onſtede nogen. Fors 
andring i Svaret, fordi det kunde forbittre Overconfus 
len og faatedes forøge Bourbonnernes Ulykke. Ludvig 
forandrede Intet. „Den Souverain, erflærede han, 
ſom troede ſig paa Bonapartes Forlangende nodt til at 
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unddrage mig fin Beſkyttelſe vilde Jeg beklage og gane. 
Jeg frygter ei Fattigdom og fan, naar det gjøres nødigt, 
fpife tørt Brød med mine Tilhængere”. Hamburger Cora 
refpnondenterflærede vel i en Skrivelſe fra Paris af 3ite 
Aug. diffe Tilbud for Opdigtelfe, men Moniteuren mods 
fagde dem ikke. Ludvig blev under alle de paafolgende 
gorandringer dette Sindelgug tro. — Da han derpaa 
maatte træffe fig tiſbage til Sverrig og tilfidf til Enge 

, Tand funde han vel opgive fit Haab, men aldrig fin Ret» 
Nogle Sauge havde han dog forføgt paa igjen at fætte 
Det bourbonſte Huus paa Frankerigs Throne. Saaler 
des lod han tilftille den franffe General Pichegru, ſom 
havde denne Plan, for at udrive Frankerig af Anarkie, 
tilſtille Fuldmagter ved Prindfen af Condé, Han ſtrev 
ham felv til 24de Mai 1796 og giver i dette Brev Bevi⸗ 
fer paa den ſtore Agtelfe, han havde for den tappre, uegen⸗ 
nyttige og beſtedne General. Ludvig opholdt ſig ſenere i 
England, hvor han levede meget ſtille i Hartwell i Bu⸗ 
ckinghamſhire og ſyſſelſatte ſig fornemmelig med politiffe . 
Studier. Efter de Franſtes Uheld i Rusland ſendte 
han en SÉrivelfe til Keiſer Alerander, hvori han anbes 
fafer ham de fangne Franſt mend fom fine Børn. - Han 
holdt et Seiersfeſtene med, fordi han blot kunde beklage 
de faldne Franſkmend. Da de Allierede trængte ind i 
Franferig begav Greven af Artois fig til Baſel den 2den 
Kebv. 1814. Hans ældfte San Hertugen af Angoule— 
me var afgaaet til Wellingtons Armee, den yngre Her— 
fugen af Berry vilde paa ſamme Tid fra Ferfen gaae 
over til Veſtkyſten af Frankerig, hvilket dog en Prægt 
fraraadede ham. Derpaa befjendtgjordes en af Ludvig 
18de Ifte Febr. 1314 udftedet Proclamation, hvori 
han lover fuldkommen Amneſtie og alt hvad der kunde 
fremme Nationens Fordeel. Herved bevægedes forſt et 
Partie i Guienne, dervaa i Paris fil af erklere fig for 
Bourbonnerne. Men uden de Allieredes Seire og Na⸗ 
poleons Stivfind ved Underhandlingerne i Chatillon vils 
de diſſe og lignende Proclamationer været uden betydelis 
ge Følger. Kort efter Ophævelfen af denne Fredscon⸗ 
gres ankom Greven af Artois i Nancy og blev modtagen 
med Bifald af Folfet. Da Keiſer Alexander ved de Als 

- 
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lieredes Indtog i Paris 31te Marts erflærede, af man et 
vilde underhandle med Napoleon eller nogen af hans Far 
milie, — Senatet en proviſoriſt Regjering under 
Forfæde af Talfeyrand Perigord, Prinds af Benevent. 
Denne befræftede den 3die April Senatets den 2den 
Apr. udftedte Decret om Napoleons Affættelfe og bes 
kjendtgjorde 7de Apr, det Dagen forhen antagne Conſti⸗ 
tutionsudfaft, hvorefter Bourbonnerne tilbagekaldtes 
til Franferigs Throne. Armeen Havde ingen Deel i 
dette Skridt, ſom bevirkedes af det med Keiſeren mis— 
forngiede Partie i Paris, i hvis Spidſe ben of Napoleon 
fornærmede Talleyrand frod Den Ade Apr. overdrog 
man Artois Generalſtatholderſtabet over Frankerig inds 
til Ludvig Stanislaus Laver havde antaget Conftitutios 
nen. Men dette Document, hvori egennyttige Senar 
torer havde feet for meget paa egen Fordeel modſtreed 
Den offentlige Mening og den iovmæsfige Monarchismus. 
Herved fandt Kongen Leilighed til ac forfafte det, dog 
antog han de veſentlige Grundſetninger i ſamme men 
forbeholde fig at forfatte Hoveddocumentet. Artois ſlutte⸗ 
de den 23de April en almindelig Vaabenſtilſtand med de 
Allierede. Derpaa formindffedes Marinen oggandmagten. 
"Den 23de April landede Ludvig 18de i Calais, ledſaget 
af Hertuginden af Angouleme, Ludvig 16des Datter, 
Prindſen af Condé og dennes Søn Hertugen af Bour— 
bon. Da han landede trykte han Hertuginden af Ans 
gouleme til fir Bryſt og ſagde: „Jeg erholder igjen mis 
ne Sorfædres Krone; var den af Rofer vilde Jeg ſatte 
den paa Dit Hoved; men, da den er af Torne — 
det mig, at bedekke min Pande med den.“ En dorif 
Sgile af Marmor minder om hans forſte Skridt pag 
Franferigs Grund. Kongen blev nogle Dage i Coms 
piegne, hvor han faavelfom i Gr. Quen modtog Depus 
tationer fra Ovrighederne i Paris. Keiferen af Ruge 
[and bød ham velkommen i Compiegne og Keiferen af 
Oſterrig i St. Ouen. Fra dette Sted udgav ban den 
2den Mai den mærfværdige Erflæring, hvorved han ans 
tog det Væfentlige af Senatets Conftitution i 12 Puncs 

"fer, men underfaftede det Hele ſom alt for flygtigt udka⸗ 
ftet, en Commisfion af Senatet og det lovgivende 

* 
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Corps. Den 3bdie Mai holdt han fit hoitidelige Indtog 
i Paris. Cen af hang førfte Foretagender var Indret⸗ 
ningen af et Minifterium, for det mefte af Medlemmerne 
af den proviforife Regſering, og een af hans forſte 
Forordninger angik droits réunis (de forenede Afgifs 
ter), hvis Ophævelfe vel var lovet, men hvilke ifølge 
Statens Stilling blot kunde formildes. Den 30te Mai 
1814 fluttedes Fred med de allierede Magter, hvorved 
Frankerig afftod alt hvad det havde erhvervet fiden 1fte 
San. 1792, dog beholdt det Dep. Vaucluſe, Endeel af 
Den. Montblanc, famt nogle Landftrøg ved Grændfen, 
i alt omtrent 160 77 Wile med over 400,000 Indb. 
Frankerig maatte afftaae til England Øen Isle de Frans 
ce og Sechelles ved Afrika, ſamt St. Lucie og Tabago i 
Weftindien. Faa Dage efter Fredens Bekjendtgjorelſe 
4de Suni [od Ludvig i fin Rærværelfe ved fin Cantsler 

d' Ambray forelægge de lovgivende Corps og Senatorerne 
Rigets Conftitution, la chartre constitutionelle , 
fom de tre Miniftre d'AImbray, Montesquiou og Fer⸗ 
vand havde udfaftet og ſom en Commiffion af 9 Senato⸗ 
rer og 9 Deputerede havde prøvet, Den blev indregifts 
reret. Dens Grundfætning er monarkiſt: Jeg Kons 
gen; men Formerne indffrænfende og fvarende til Tis 
dernes, Fordringer. Der blev oprettet et Pairernes 
Kammer af 151 Medlemmer, fom Kongen udnævner 
af den. gamle og nye Adel, Senatorer og Marſchaller 
og ef Deputeredes Kammer, der beſtaaer af Udſendte 
fra alle Frankerigs Dep. Diſſe udgigre tilligemed Kon⸗ 
gen den lovgivende Magt i Frankerig. 53 af Senatøs 
rerne bleve ej udnævnte til Pairer og andre bleve udes 
lukkede, men de beholdt deres Indkomſter og ſelv for 
deres Koner udſattes Penfion. Det var naturligt at 
Mænd, der havde ftemt for Ludvig 16des Død ei kun⸗ 
de være Pairer af Frankerig. Miniſtrene i de forſtjelli⸗ 
ge Forvaltningsgrene udgisre Kongens Statsraad, 
hvori ogſaa uden Forſtjel udmærfede Mænd af den gamle 
og nye Adel optages. Armeen erholdt nu en nye Dans 
nelſe, hvorved dens Aand ſtulde forbedres og Statens 
Udgifter formindſtes. Talleprand ordnede Forholdene 
med Udlandet med fr ſadvanlige Fiinhed og ei uden 
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Vardighed; fornemmelig fremtraadde han paa Congres⸗ 
ſen i Wien ſom en vigtig Ordfsrer for Oppoſitionen mod 
Preuſſen og Rusland. Hans Diplomatif aandede nu 
fun Folferet og Heimodighed. Derimod forfeilede Mis 
nifteren for det Yndre Montesquiou gandffe den rette 
Vei til af vinde den offentlige Mening for Bourbonner— 
ne … Endnu mindre var General Dupont ſtikket til at 
tæmpe Mytterieganden ved Armeen, ſom hadede ham. 

Hans Efterfølger Soult bidrog ved haarde Forholdsreg— 
[lev endnu mere til at ophidfe Hæren imod Kongen. Ge⸗ 
neral Excelmans Hæftelfe lægges alene Soult til Laſt; 
Krigsretten frifjendte eenſtemmig Excelmans: Ludvig 
18des perſonlige Maadehold, Godhedog Retfærdighedss 
fjerlighed lededes efte med al den Forſtand, han vis 
fie, falſt. Man dadlede hos ham, at han omgav 
fig med Chouans-Chefer og Emigranter og optog 
diſſe fortrinlig i den føngelige Garde. «Hæren opbrag⸗ 
teg ved den Strenghed, hvormed faa mange Officierer 
bleve fatte paa halv Sold og ved Formindſtkelſen af Pens 
fionerne for Medlemmerne af Wreslegionen, uagtet 
denne vedblev. Pairernes Kammer, der for Størftedes 
len beftod af Emigranter og Gammeladelige, der hæng; 
te ved deres Fordomme, modarbeidede de Deputeredes 
Kammers bedre Indſigter. Cantsleren d'Ambray vifte 
ſtor Svaghed til Fordeel for den priveligerede Claſſe og 
var ligegyldig i ſine Embedsforretninger. Ludvigs med 
Frankerig udefjendte Huusminiſter Grev Blacas fors 
tjente ei Kongens Tillid; han var alle Partier forhadt 
og dreven reen Handel med de af Regjeringen afhængige 
Poſter. Dog havde Blacas modfat fig Indforelſen af 
et hemmeligt Politie og var Forfatter til Forkyndelſen 
om Afſkaffelſen af droits réunis, ſom fiden blev uops 
fyldt. Miniſtrenes Cenfur undergravede Kamrenes 
Foranſtaltninger angaaende Trykkefriheden. Derimod 
udbredede de Haanferifter mod Mænd, der mishagede 
Regjeringen. Den af Blacas foranledigede Ordonans 
angaaende Sondagspolitiet havde vaft faa megen Miss 
fornsielſe i Paris at den maatte ophæves. Endnu mes 
re mishagede Forbuddet mod Maſkeradebal i Faſtetiden; 
at Præften ved St. Roch mobſatte fig en berømte Skue⸗ 
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ſpillerindes Begravelſe i viet Jord forbittrede Folket 
mod Preſterne overhovedet. Kort, alt ſyntes at bes 
fræfte Lally; Tolendals Udſagn: „Frankerig mangler 
fun cen Daarſkab endnu og den have vi: nemlig den at 
fee Kongevennerne fefv ryfte Kongethronen.“ Mod de 
rene, fiden ſaakaldte Ultra⸗Royaliſter forenede fig nu fre 
Partier: det republifanffe, det militære og det royali— 
ſtiſt conſtitutionelle. For at funne begribe de overors 
dentlige Begivenheder i Marts 1815 maa man erindre 
fig hvad Fleerheden af Nationen ventede af Ludvig 18de 
og hvorfor den anklagede hans Regjering. Nationen 
fordrede: IT) ufrænfer Befiddelfe af fin politiſte Frihed, 
eller den Ret at repræfentere fig felv ved Deputerede, 
ſom Folket felv udnævner; 2) den Enkeltes perfonlige 
Frihed, eller ben Sikkerhed, at ingen fan forfølges uden 
for virkelige Forbrydelſer, og felv da fun efter de ved Los 
vene beſtemte Former; 2) Borgernes Lighed for Loven 
og den alle tilkommende Ret ved Fortjeneſte og Talent 
at érholde borgerlige og militære Pofter; 4) Affkaffelſe 
af Feudalret og Hoverie; 5) Ret til ved Criminelſager 
at dømmes af fine Metborgere 2: ved Cedfvorne; 6) 
Retternes fuldfomne Uafhengighed "af enhver anden 
Magt i Staten; 7) den Ret ved Repræfentanter at 
fremme om Padiæg og fordele de beſtemte Afgifter efter 
Enhvers Formue; 8) Ret til i offentlige Skrifter at 
funne meddele fire Medborgere fin Mening og derfor ei 
fiaae til noget Anfvar uden det ved Loven nøiagtigt bes 
ſtemte; og endelig 9) Enhvers Ret uforſtyrret at holde 
fin Gudstjeneſte. De tre svennævnte Partiers Klager 
gif fornemmelig ud paa, at Bourbonnerne havde imod 
den offentlige Menings Mand føgt at undergrave hine 
Folkerettigheder og derved tabt Nationens Hengivenhed, 
og man nævnte fornemmelig: 1) Afffaffelfen af Natio— 
nalfarverne; 2) Overgivelſen af alle fafte Pladfe paa 
hiin Side det gamle Frankerigs Grændfe 23de Apr. 
19814 af Monfisur ſom Generallieutenant; med diſſe 
Fæftninger havde han aftraadt 13000 Kanoner og for? 
beredet Tabet af Belgien og den venſtre Rhinbred; 3) 
den fongelige Declaration, hvorved Conftitutionen paas 
lagdes Nationen ifølge den fongelige Magt og ei fores 
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lagdes ſamme til TUNER Af den Form, man iagts 
tog ved denne Leilighed fulgte at enhver Efterfolger af 
Kongen kunde tilbagetage dette Document af egen Raa⸗ 
dighed eller forandre det; 4) Krænfelfe af Nationalaren, 
da Kongen havde erflæret at han ſtyldte Prindsregenten 
af England Kronen; 5) Fordrivelfen af mange modige 
Senatets Medlemmer af Pairernes Kammer, i bvig 
Sted man havde fat andre, der & 20 Aar havde ført 
Vaaben imod Frankerig; 6) den lovede men ei holdte Af— 
ſkaffelſe af droits réunis og andre med Undertrykkelſe 
forbundne Waalæg ; 7) Afſtaffelſen af Trykkefriheden 
mod den fongelige Declaration; 8) de mange mod Cis 
erne af Nationalgodſer ſteedte Provocatiener og Stats— 
miniſteren Grev Ferrands Yttringer herom i Repraſen⸗ 
tantkaͤmmeret; 9 alle deres Forfolgelſe ved Haanſkrif— 
ter, ſom havde taget Deel i Revolutionen, ſtjendt dette 
var forbudet ved Conſtitutionen; 10) den udelukkende 
Udnævnelfe af Gammeladelige til Geſandtſtabspoſter; 
II) de vilfaarligt, uden den lovgivende Forſamlings 
Medvirfning, ved Ordonancerbeſtemte Paaleg; 12) de 
Geiſtliges fore Indflydelſe ꝛc. Meget Funde med Ret: 
fe indvendes herimod, men de Franſtes Had troede alt 
hvad der fagdes imod Bourbonnerne. Ludvig 18de 
havde givet de FranfÉe perſonlig Sikkerhed ved at fafts 
fætte Tribunalernes Uafhængighed og ved af giøre Minis 
firene anfvarlige; bog kom den fidfte Lov et iftand fordi 
Revolutionen i Marts hindrede det, Trykkefriheden 
var kun for en Deel (Arkeviis) indſtrenket og kun paa 
en vis Tid. Viſt nok havde det været bedre, hvis Lud— 

vig havde kunnet glemme de gamle Ideer og regjeret paa 
en populær Maade. Men Ludvig og Prindſerne kjend— 
te Revolutionen faa lidet ſom de, der vare komne med, 
ham. — Napoleon var paa Ciba nøie underrettet om 
Gjæringen i Frankerig og Uenigheden paa Congreſſen. 
Uden at være faldet af Sammenfvorne, hvis Tilværelfe 
hidtiler ubeviiſt, landede han uventet i Frankerig 1fte 
Marté 1815. Hans Ankomſt virfede fom et Trolles 
flag paa Hæren og Nationen. Aabenbare havde den 
godmodige Ludvig gandſte forſomt Politiet og var ders 
for aldeles ubekſendt med den offentlige Stemning. 
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De, der omgave ham, vare ligeſaa uvidende herom og ſtuf—⸗ 
fede ham desuden ved Efterretninger, man indbildte dem, 
om Armeens Hengivenhed og Defertion blandt Napole— 
ons Soldater. (Endelig rev Labédoyeres og Neys Fras 
fald Kongen af fin Drøm, men for ſildigt. Han maats 
te flygte fra Paris Natten til den 20de Marts, efters 
at han den 19de havde ophævet begge Kamre. Den 
22de om Aftenen kom han til Lille, hvorfra han udgav 
adffillige Decrerer, der forbøde Udredelfen af Skatter og 
al Hverving for Napoleons Faner og gav den i Oprør 
værende Hær Afſteed. Alerede 24 Timer efter maatte 
han forlade Lille for ei at falde i Ufurpatørens Hænder ; 
han gif over Oftende til Gent. Hertugen og Hertugin⸗ 
den af Orleans, den gamle Prinds af Condé, Greven 
af Artois og Hertugen af Berry forlode Frankerig fra 
famme Side. Hertugen af Bourbon blev tilbage i Vens 
dée og Hertugen ſamt Hertuginden af Angouleme i det 
fydlige Frankerig. Diſſe forføgte at oplive Folkeaanden 
til Fordeel for Kongen. Der dannede fig og virfelig 
en fongelig Armee i Vendée, og Hertugen af Angoule— 
me ſamlede Endeel National: og Linietropper, men fore 
ladt af nogle af dem og indfluttet af Napoleons Genera— 
ler, maatte han den 8de Apr. flutte en Capitulationi 
Pont d'Eſprit med General Gilly, ifølge hvilken han 
den I5de April indffibede fig fra Cette til Barcellona. 
Hertuginden af Angouleme vifte i Bourdeaux Heltinder 
Mod. Stad og Folk vare hende hengivne, men Trops 
perne befordrede General Clauzels Fremtrengen og 
Hertuginden maatte indfEibe-fig til England den 2den 
Avril. Foruden Miniftrene og adffillige Officierer havs 
de og Marſchallerne Berthier, Victor, Marmont og 
Hertugen af Feltre fulgt Kongen. Tilſidſt vorte hans 
Tilhengeres Antal til nogle Tufende,. J Gent udgav 
han fra fin Statsraadsforſamling Journal universel, 
fom indeholdt adffillige Afhandlinger af Chateaubriand. 
Men Ludvigs Manifeft til Folket var forfattet med fvag 
Godmodighed og ſtuffende Indbildninger. Saa høfligt 
han dengang talte til fit gode Folk, faa ſtolt lød det 
fiden, da Ludvig ved de Allieredes Hjelp, uden de Frans 
ſtes Modvirkning var vendt tilbage til Paris. „Jeg 
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vil, ſagde han, endnu engang træde imellem Eder og de 
allierede Magter.“ — Talleyrand Havde imidlertid i 
Wien arbeidet virkſomt for fin Konges Vel, og Ludvig 
blev, efterat Napoleon den 13de Marts var erflæret i 
Achten, optagen i Forbundet af 25de Marts 
imod ham. Da Blücher derpaa marſcherede imod Pas 
ris betraadde ogfaa Ludvig 18de igjen franf Grund og 
begav fig til Cambray. Her erflærede han i en Procla⸗ 
mation en almindelig Amneſtie med Undtagelfe af For— 
ræderne og lovede at undgaae alle de Feil, han havde bes 
gaaet 1914 af Ubekjendtſtab med den nyere franfe 
Aand; han lovede af concentrere Minifteriet og gav Blas 
cas fin AfÆeed. De af Napoleon ſammenkaldte Kamre 
havde imidlertid udnævnt en Regjeringscommisſion uns 
der Fouchés Forfæde og Deputerede fom fulde under— 
handle med de Allierede om Uafhængighed i Valg af 
Regjeringsſorm. Men de Allierede indlode fig ei heri, 
Bluͤcher og Wellington omgave Paris, og Fouché, ſom, 
havde faaet den ſtorſte Hindring ryddet af Veien ved at 
bevæge Napoleon til: af begive fig bort fra Frankerig, 
endte Blodsudgydelſen ved at bringe en Cavitulation 
iſtand i Paris den 3die Juli. Derved aabnede han Lud⸗ 
vig 18de en mindre voldſom Tilbagekomſt paa den frans 
ſte Throne. Hvad han dengang fÉrev til Ludvig om 
det Heles Stilling (9. Notice sur le Duc d'Otrante) 
og hvad han ſenere bemarkede derom i fine Breve til Wels 
lington (S. Correspondance du Duc d'Otrante 
avec le Duc de Wellington, Leips. 1816) har Tis 
den befræftet. Den 7de Juli rykkede de forenede 
Preuſſer og Englænder ind i Paris og den 8de om Efter—⸗ 
middagen paafulgte Ludvig 13des høitidelige Indtog 
under Wellingtons Beſkyttelſe. Kongen udnævnte ales 
rede den 9de Juli fit nye Miniſterium, i hvis Spidſe 
Talleyrand traadde og hvori ogſaa Fouché blev optagen 
ſom Politieminiſter; et Beviis paa, at Ludvig (od denne 
Statsmands Sindelaug faavelfom hans Talenter veders 
fares Ret. Bonapartes meeft erklerede Tilhængere mis 
fisde nu deres Poſter. Derpaa oploſtes den 13de Juli 
det forrige Deputeredes Kammer og i ſammes Sted ud— 
nævntes et nyt, der ſtulde beſtage af 395 iſtedet for 
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262 Medlemmer. Til de afgjørende Forholdsregler, 
hvorved Kongen føgte af befæfte fin Throne, hørte den 
paa de Allieredes Forlangende udſtedte Ordonance, der 
opløfte Armeen, ſom under Davouſts Anforſel havde 
trukket fig bag Loire og alerede erklæret fig for Kongen; 
dette udførte Macdonald, der var traadte i Davouſts 
Sted, med megen Klogſkab. — Kongen beftemte herpaa 
ved en Ordonance af 10de Aug. , at Frankerigs active 
Magt for Fremtiden ſtulde beftaae af 86 Legioner In— 
fanterie, hver paa 1697 Mand og 103 Officierer, 12 
Regimenter Artillerie og 47 Regimenter Cavallerie, i alt 
af 200 fil 250,000 Mand og deriblandt 24000 Mand 
Huustropper, der fom hele Armeen fulde organiſeres 
Paa nye. Allerede i Forveien havde en kongelig Fors 
ordning af 24de Juli betegnet de Rebellere, der udeluk— 
fedes fra Amneſtien. Ifolge ſamme fulde 19 Officie- 
rer, Ney, Labédonere, Brødrene Allemand, Erlon, 
Lefevre-Desnouettes, Ameilh, Drouot, Brayer, Gilly, 
Mouton-Duvernet, Grouchy, Clauzel, Laborde, Des 
belle, Bertrand, Cambrone, Lavalette og Savary paa⸗ 
gribes og ſtilles for en Krigsret; 38 andre ſtulde forlade 
Paris inden tre Dage og under Politieopſyn vente Kam⸗ 
renes Afgiorelſe af deres Skjebne. Blandt diſſe vare 
Soult, Carnot, Excelmans, Baſſano, Vandamme, 
Barrere, Arrighi, Regnault de St. Sean d' Angely, 
Merlin af Douay ꝛc. 29 bleve afſatte fra deres Pair⸗ 
ſtab, ſom Lefebre, Suchet, Augereau, Mortier, Her—⸗ 
tugerne af Cadore og Piacenza ꝛc. Dog forfvarede 
nogle ſig ved Beviis at de ei havde modtaget Sade i det 
nye Kammer af Napoleon. Af Rebellerne bleve, uagtet 
flere Omftændigheder talede for Maade, Labédoyere (19 
Aug.) Ney (7de Dec. Jog Mouton;Duvernet fEudte; Las 
valette undkom af fit Fængfel den 21 Dec. 1815 ved fin 
Kones Mod og ved Hjelp af de tre Englændere Wilfon, 
Hutchinſon og Bruce; Drouot og Cambrone bleve” fri 
kjendte; de flefte vare udenfor Landet i Sikkerhed, og 
nogle, ſom Debelle, bleve benaadede. Imidlertid op— 
holdt Royaliſterne, ſom kaldte ſig rectilignes, ſtedſe 
mere Indflydelſe. Prindſerne vare utilfreds med Fou—⸗ 
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choͤs Udnævnelfe til Miniſter. Hans Beretninger til 
Kongen om Frankerigs nye Stilling. gjorde ham ogfaa 
forhadt af de allierede Magter. Desuden bleve Talley— 
rand og Fouché, omendſtſondt de vare Kongens Sag 
oprigtigt hengivne, af de egentlige Royaliſter betragte⸗ 
de ſom Mænd, hvis politiſte Rolle ei mere paſſede til 
de nye Forhold. De troede, at Bonapartiſterne endnu 
ftedfe ſtottede fig paa diſſe to Revolutionsmend, af hvem 
de lovede fig Beſtyttelſe og Eftergivelſe af Straffen for 
det Forbigangne. Man beſluttede derfer ei at tage 
halve Forholdsregler og renſe Regjeringen fra revolutio— 
nær Indflydelſe. Saaledes paafulgte Miniſterialfor⸗ 
andringen den 25de Sept. 1815. Fouché fordrede og 
fi fin Afſteed. J Talleyrands Sted blev Hertugen af 
Richelieu, for at behage Rusland, Minifter for de uden» 
lanoͤſke Sager. Den fraftige og ſmidige de Cazes RE 
Politieminiſt eriet, Corvetto Finansminiſteriet og Clar—⸗ 
fe, Hertug af Feltre, Krigsminifteriet 26, Nu hævede 
Ultraroyaliſterne ſig. J deres Dine var Frankerigs 
Tilſtand før 1789 den eneſte retmæsfige; men alt, hvad 
der fiden var ſteet, Forbryeelſe og hver enkeite Deeltas 
ger i famme en Forbryder. De Deputeredes Valg les 
dedes efter denne Tenkemaade, og mange valgtes fun 
25 Aar gamle, iftedet for de af Loven foreſtrevne 40 
Aar. Man talte høit om en Forandring i Conftitutios 
nen. Til Oprørernes hurtige Afſtraffelſe oprettedes 
Prevotalretter; og den virffomme de Cazes opdagede 
og undertrykte ſnart adffillige Sammenfværgelfer , 
blandt hvilke fun een enefte,under Didier kom til Udbrud 
i Egnen ved Grenoble i Mai 1816. Acreſteringerne 
vakte Opfigt; og adffillige Udlændinge, ſom de Englæne 
der, der havde befordret Lavaletres Kluge, Lord Kins 
aird (i fit Brev. til Lord Liverpool, forſt befjendegjort-é 
Iſis) og den polſte Grev Sierakowſti beklagede fig høit 
over det franſte Polities Vilkaarlighed. Miniſteren 
var berettiget til ſtrenge Forholdsregler, thi Loven af 
29de Oct 1815 havde indrømmet Regjeringen den overs 
ordentlige Magt ar arreſtere og beholde i Forvaring. alle 
dem, ſom ſyntes af være ſtyldige i ſtrafbare Anflag imod 
Kongen og Staten, om end. ej deres Brode var beviiſt 
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for Retten og tit ingen Publicitet tillod. Det var ifær 
paafaldende, af Hertugen af Richelieu ſom Miniſter i 
Proceſſen imod Ney før Dommen havde i Kammeret 
anraabt Lovens Strenghed. Blandt Prindſerne yttres 
de alene Hertugen af Orleans. et mildere Sindelaug. 
Thi da man i Pairernes Kammer ved Forelesningen 
af den af Chateaubriand forfattede Takadreſſe til Kon—⸗ 
gen, kom til det Sted, hvor man overgav Forrædderne 
til Kongens Retfærdighed,  foreflog Hertugen af man 
iſtedet derfor fEulde anbefale bem til Kongens Maade. 
Cenſuren tillod ei Trykningen af denne Tale, og Hertus 
gen, for hvem et Partie uden hans Villie, begyndte at 
danne fig i Frankerig, begav ſig fort derpaa. (i Oct. 
1815) til England, Richelieu fluttede nu Tractaten 
af 20de Nov. 1815 med de allierede Magter, ved hvile 
fen han dybt krenkede Nationen og bragte Skatkamme— 
ret i (tor Forlegenhed. Fra iſte Dec. 1815 ſtulde Frans 
ferig aarlig udberale 140 Mill. paa de 700 Will, 
Livr. Krigsſtyld og 130 Mill: til den allierede Occupa— 
tionshers Underholdning, hvilfen i fem ar fEulte be— 
fætte Frankerigs Grændfefæftninger. Dog blev denne 
Hær formindfÉet og der ſteedte Laan i Engfand for. at 
dæffe det løbende Aars Udgifter. Riget miftede ogfaa 
ved denne Tractat det øvrige af Savoyen, Endeel 
Grændfelande og Fæftningen Landau og idet Hele oms 
trent 430,000 Indb. Kort efter Freden opkom i Kams 
rene en heftig Kamp om Amneſtieloven. Ultraroyali⸗ 
fterne dreve den 6te San. 1816 nogle Forandringer 
igjennem, fom udvidede og ſtjerpede de af Kongen fores 
ſlagne Beftemmelfer. Alle Napoleons Slægtninge 
bleve under Dodsſtraf forvifte af Frankerig, tabte de 
dem forærede Godſer og maatte fælge de erhvervede. 
Videre bleve alle de, fom havde ſtemt for Kongens. Død 
(régicides) og antager Embeder af Uſurpatoren for 
ftedfe forvifte af Kongeriget, hvor de et kunde nyde bors 
gerlige Rettigheder efler befidde Eiendomme, Titler eller 
Penſtoner. Af 366, der havde ſtemt for Ludvig 16deg 
Død ffulde 163 endnu levende forvifes af Frankerig. 
Kun tre Tallien, Milhaud og Ridard erholdt en ubes 
ſtemt Tilladelfe. Saa ftrengt man gif frem mod Revo⸗ 
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lutionens forrige Tilhængere, faa fvagt handlede de of— 
fentlige Oprigheder, for at ſtyre Urolighederne i Nie— 
mes og Garddep., hvor politiſt og religios Fanatismus 
hele Maaneder (1815 og 1816) blodigt forfulgte og 
myrdede Proteſtanterne. Jovrigt ſtedte meget for at 
udflerte Frankerigs Blodſtyld med Henſyn til Ludvig 
16de. Prindfeffen af Condé fif Temple til Forering og 
oprettede der et Bod-Tapel og er Kiofter for fig og andre 
Damer. Man oprettede Mindesmærker for den myvs 
dede Fyrfte og iſtandſatte igjen Begravelſescapellet i St. 
Denys. Man fandt et markvardigt Actſtykke fra hiin 
Tid, Marie Antoinettes Teſtamente, hvoraf et Fac—⸗ 
Simile meddeeltes hvert Medlem af de Deputeredes 
Kammer den 22de Febr. 1816. Den 17de Juni gif 
"Hertugen af Berrys Formæling for fig: med. Prindſeſſe 
Maria Carolina af begge Sicilierne. Imidlertid hels 
dede Seieren i Kamrene til Royaliſterne, ſom man og 
kaldte exagérés eller hvide Jacobiner. Derfor ops 
hævede Kongen Kamrene, efterat de den 29de Apr. 
1816 havde antaget den Lov, hvorefter ingen Wg— 
teffabsffilsmifje mere maa. finde Sted i FranÉerig. 
Den. hidtilværende Præfident for de Deputeredes Kam: 
mer blev udnævnt til Minifter for det Indre, og 
Han, Corvetto, Ridelieu og de Cazes dannede. fiden 
den conſtitutionelle Fleerhed i Miniſterium; Marine— 
miniſteren Dubouchage ſyntes at ville forene fig med dem, 
faa at Cantsleren d'Ambray og Krigsminiſteren Feltre, 
(de faa kaldte plein-purs) alene beholdt. Ultraernes 
Tillid. … Ved de beſtandige Uroligheder i Frankerig 
lykkedes det endelig hiin Fleerhed, ſom den rusſiſte Ge— 
fandt Pozzo di Borgo og Wellington gave en ſtorre Vægt 
ved deres Raad, at bevæge Kongen til Forordningen af 
ste Dec, 1816, hvorved han opløfte de. Deputeredes 
Kammer og beftemte at Loven om det beftemte Antal 
Medlemmer paa 40 Aar ſtulde gjelde ved det nye. Valg; 
tillige erflæredes at Conſtitutions-Documentet ei ſtulde 
være noget Gjennemſyn underkaſtet. Denne det libera— 
le Parties Seier har næften gandffe gjort Ende paa 
Ultraroyaliſternes farlige Anflag, hvilke Ludvig 18de 
felv ei fyntes at være Royaliſt nof, og paa deres vive le 
roi, quand méme! famt meget bidraget til af berolige 
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Gemytterne i Frankerig. SY fit Skrift: De la mo- 
narchie selon la charte”) gjorde Chateaubriand Res 
gjeringen den Bebreidelſe, at den individuelle Frihed og 
Trykkefriheden ere ophævede i Frankerig og paaſtod af 
hiin Forordning var imod Kongens Sindelaug. Val⸗ 
gene til de nye Kamre faldt ſaaledes ud, at Miniſtrene, 
fra den Tid hine forſamlede fig den ade Nov deri have 
havt Fleerheden for fig. De vigtigſte Beraadflagninger 
i begge Kamrene angik den nye Valg; og Finanslov. 
Folkets Stilling behøvede ved den almindelige dyre Tid 
og ved de høie Afgifter enhver mulig: Lettelſe, hvortil 
Kongens ftrenge Sands for Orden meget bidros. Imid— 
lertid havde Stadens Nodvendigheder naget en frygtelig 
Høide. - Fra Aarene 1814 til 1816 var bleven en 
Mangel af over 33 Mill., hvorved Udgiftsbudgetten for 
13917 vorte-til 1088 Mill. 294 $r., altſaa 246 Mill. 
699000 Fr. hoiere end for Aaret 1816, medens Jad⸗ 

fæaten for 1317 kus var betegnet til 774 Mill., faa at 
der var ef Dificit ar dekke paa 314 Mil. ,: hvorfor der 
aabnedes et Laon i London og Amſterdam i Febr. 1817, 
Under diſſe Omftændigbeder føler Frankerig det Ind⸗ 

ſtrenkede i fine Forhold med hemmeligt Nag, og i 
Spidſen af de Misfornoiede, der udlede alt Uheld fra 
Richelieus Tractat med de Allierede ſtaaer Overkammer— 

herre Talleyrand, ſom derfor er falden i Unaade. Na— 
fionalinftitutet blev + Aaret 1816 igjen omdanner i 
de forrige Akademier. Sfølge de allierede. Fyrſters 
Overeenskomſt paa Congreſſen i Maden (Oct. 1818) 

" rømmede de fremmede Tropper de franſte Faſtninger, dog 
mod-en Pengeudbetaling fra franſt Side. Siden har 
man været beſtjeftiget med Valget af nye Deputerede til 
Kammerets Aabning. 

Ludvig —— Exkonge af Holland, fodt i 
Ajaccio 1778, spar den fjerde Broder. Han kom ung 

til Frankerig og betraadde den militære føbebane, faa: 

*) "Ludvig 18de udftrøg ham, formedelft hans i denne 
Sag vifte Driftighed af — Tal, dog 
vedblev han ſom Pair. 



E | 
Lud 161 

HH 
ſnart hans Broder havde erholdt” nogen Magt, Han 
ledſagede Napoleon paa de italienfeé Feldttog uden at 
blive bemerket. Imidlertid avancerede han til Briga⸗ 
degeneral, blev brugt til nogle diplomatiſte Sendelſer 
fEx. til Berlin, hvor han levede meget yppigt, og eg⸗ 
tede 1302 Napoleons Steddatter Hortenſia Beauhars 
nois. Den ſcandaleuſe Kronike paaſtod en galant Fors 
bindelſe mellem hende og Mapoleon. Der indtraf virke⸗ 
lig ſnart et Misforhold mellem begge KRgtefolk, og de 
levede adffildte fra hverandre, J Aaret 1305 blev han 
Generalgouverneur af Piemont, og da den batavifte 
Storpenſionair Schimmelpennink 1806 vilde refignere 

formedelſt Blindhed, benyttede Napoleon denne Leiligs 
hed, trods alle Tractater og mod Nationens Ønffe, at 
fætte Ludvig paa Hollands Throne fom Konge. J 
hans Regjerings førfte to Aar. vifte han fig frygt— 
fom-og ubefemt, imidlertid udviklede han ſiden 
ſtor Energie og vifte fig paa enhver Maade virffem i at 
befordre den hollandfſte Nations Vel, for ſaavidt de 
ulykkelige Forhold med Frankerig og Continentalſyſte⸗ 
met tillode, og i at beſkytte det mod hans Broders ſtedſe 
tiltagende Fordringer. Han kom derover i Uenighed med 
ſin Broder og blev kaldt til Paris, dog lykkedes det ham 
for Dieblikket, men fun ved ſtore Opoffrelſer, at vedliges 

holde Starten et Slags Uafhængighed, Dog var denne 
af fort Varighed. Paa Efterretningen, at et franſk 
Armeecops under Oudinot var i Anmarſch for at ber 
fætte Amſterdam og Kyfterne, nedlagde han Regjeringen 
i Midten af 1810, indfatte ifølge Conftitutionen fin. 
fraværende Gemalinde til Regentinde, forlod i Stilhed, 
og fun ledſaget af to Fortrolige Holland eg begav fig til 
Toͤplitz. Herfra gif han til Graitz, hvor han levede 
for Videnſkaberne, ja ſtrev endog en (flet) Roman. 
Siden forfoiede han fig til Schweiz, ſtedſe uenig med 

fin Gemalinde og Napoleon, i hvis ſidſte Uſurpation 
han heller ikke tog mindſte Deel. 

Luft kaldes i færdeles Betydning det afmofphærvis 
ſke Gas, der fom Luft; og Dunſtkreds omgiver vor Jord⸗ 
Fugle. Dette Gas er fammenfat af Stikſtofgas og 

' g 
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Suurſtofgas og har de øvrige Gasarters almindelige. 
Egenſkaber: det er en beſtandigt elaſtiſt flödende, gjen— 
nemſigtig Subſtans, der har Tyngde, lader fig indſlutte 
i Kar, men bliver i fin ſedvanlige Tilſtand uſynlig i 
fmaae Maffer. Udvides den faa ſterkt ved Heden, at 
en Tilſtrommen af den foldere Luft foraarſages, fan 
en fees. Dette fan man iagttage f. Er. ved Mundine 
gen af en Ovn der ſtager paa frie Mark eller i hede Sme 
merdage paa opparmede Sletter og om Vinteren for 
Vinduet i et ſterkt opvarmet Verelſe. Luften , ſom 
ber viſer fig i flagrende Bevægelfe, er flarsgjennemfigtig 
fom det renefte Chryſtal. J fore Maſſer vifer den fig 
himmelblage. "Luftens Elaſticitet forſtyrres hverken 
ved Kulde eller ved Tryk; den er beſtandig ſom Vand—⸗ 
dunſternes Elaſticitet; derfor kaldes den ef permanente 
elaſtiſt Fluidum. Ar Luften er et fandt Fluidum, Fan 
fees deraf at dens Dele adſkilles ved den mindſte Kraft. 
Dog fan Luften ved intet tenkeligt Middel forvandles 
til et draabeformet Fluidum, men den bliver. ftedfe ſom 
den er. Kun ved chemiſte Operationer fan man binde 
den. "Før Galilæi nægtede man Luftens Tyngde; men 
denne bragte den ſammenpreſſet tet Glaskar og fandt ar 
dette var blever tungere ved den deri indſluttede Luft. 
Luftens Tyngde imod Vand er ſom I til 400. Efter 
Luftpumpens Opfindelſe er denne Tyngde fat uden for al 
Tvivl. Man udpomper nemlig, faavidt dette er mus 
ligt Luften af et Kar og vejer ſamme og man finder da en 
mærfelig Forfejeli Vægten af famme. De Liic fandt 
Tyngden af Luften i Forhold til Tyngden af deftilleret 
Vand i ſmeltende Jiſes Temperatur fom 1:760. Tyng⸗ 
den af Luften foraarfager, at de nedre Luftlag ved Jor— 
den ere tetteſt, fordi de pgvre Lag Hvile paa -dem. — Jo 
hoiere man hæver fig, deſto tyndere bliver Luften og ens” 
deligt kommer man til Egne, hvor man ef meer fan aan⸗ 
de og ingen Fugl kan fiyyve. Om den betydelige Tæthed, 
Luften har i de nedre Egne, overtyder man fig , naar 
man paa et høit Bjerg aabner en fuldkommen lufttær tils 
lukket Glasflaffe. Luften ſtrommer da med en hvislende 
Lyd ud af Flaſken og fætter en. derfor holdt Lysflamme 
nogentid i Bevægelje, Metaller, Glas, Stene, vaadt 
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Læder, Dyreblærer, ferniſſet Taftac. ere Tufttættea: de 
have faa fine Pori (Mellemrum), at Luften, trods dens 
umaalelige Fiinhed ci fan gjennemtrænge dem; dog 
kommer det herved ogſaa an pan det Forvandffab, der 
finder Sted meliem Luften og nogle Materier. Luftens 
Elaſticitet bliver iøvrigt ved den ſtorſte Sammenpræg. 
ning i mange Yar uſpekket. Sagaledes har en Tadt 
Vindboſſe endnu efter 16 Sav gjort ſamme Virkning. 

Luftſyn ſee Meteorer. 

CLuftpompe er, i vidtlsftigſte Betydning, en Mars 
ſkine, ved hvis Hjelp man fan fortynde og ſammenpres⸗ 

ſe den i ef viſt Rum indſluttede Luft. J ſidſte Tilfælde 
kaldes den en Trykpompe, i forſte en Trekpompe. Sæds 
vanligt forftanes ved Luftpompe det fidfte Slags, Dette 
nyttige mechaniſte Kunſtvork, der meer end noget andet 
har bidraget til de phyſikalſte Videnſkabers Fuldkommen⸗ 
hed, blev opfundet af Otto Guericke, Borgemeſter i 
Magdeburg 1650. De væfentlige Stykker ved Luft⸗ 
pompen ere en huul, ſterk Metal: iſer Meffing: Cylinder, 
fom kaldes Stsvlen. Til denne Cylinder paſſer Ste⸗ 

deren, ſom ved en deri anbragt Trakkeſtang med. et 
Haandgreb begvemt fan træffes op og ned i Støvlen, 
Stovlens Bund ftaaer i Forhindelfe med et Rør, der 
fører til det Kar, hvoraf Lufren ſtal uddompes. Treék— 
tes nu Støderen opad, faa maatte egentligt, fordi den 
overalt lufttet paffer i Støvlen, et lufttomt Rum frems 
fomme i denne. Men igjennem et tilftødende Rør, 
trænger nu en Luftftrøm fra Karret, ifølge Luftens ude 
vidende Kraft, der allevegne firæber at frembringe den 
forſtyrrede Ligevægt. For at nu den indtrængte Luft 
ved Tilbageftødet ei al fajen drives ned i Karret, men 
fage en anden Udvei, er der i Røret ved Bunden ans 
bragt cen eller to Ventiler, ſom aabne fig opad. En 
Glasklokke ev det begvemmefte Kar til at pompe Luften 
ud af. Denne ſtaager paa en horiſontaltliggende i Mid⸗ 
fen gjennemboret Meſſingtallerken, under hvilken de 
med Støvlen forbundne opad » ng Rør gaae til 

” 
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Klokken. Man behøver ei af erindre åt aft maa være 
fuldkommen lufttet. Luftpompens Indretning har lidt 
efter lidt, iſer i vore Tider erholdt betydelige Forbedrins 
ger; dog ere vi langt fra-at have givet den den foronſtte 
Fuldkommenhed. De mangeſlags phyſikalſte Forſog, 
der lade fig anſtille et tomt Rum, ere ualmindeligt løs 
verige og tutereffante, Stiller man Barometret under 
en lufttom Klokke, falder Qvikſolvet: et aabenbart 
Beviis paa Luftens Tryk; en flav, tær tilbunden Blare 
med nogen atmoſphéeriſt Luft foulmer op under Klokken, 
faafnart Luften fortyndes, og falder ved Borttagelfen 
af ſamme tilbage i fin forrige Tilſtand; Hæveren ophs⸗ 
rer at lobe; Vand behøver blot nogenlunde at hedes, 
for ſtrax at ſyde og ſtige op i fuldkommen gjennemfige 
tige, elaftife Dampe, Brænde giver en Mængde Luft 
fra fig og ſynker derpaa i andet, et Beviis at den ders 
med forbundne Luft holder det ovenpaa; det bedfte Fyr⸗ 
tøi giver ved fortyndet Luft ingen Lue. under Klokken; 
Krudt antændes ikke; et brændende Lys ſlukkes; alle 
varmblodige Dyr døe ſtrax, koldblodige derimod ſom 
Froer, komme fig igjen, naar be faae Luft. 

Luftror kaldes den i det dyriſke Legeme vævende, 
af Huud og Bruſt beftaagende Canal, der gaaer fra 
Svælget. til Lungerne og overhoveder beftaaer af tre 
Stykker, Hovedet, Luftrøret felv og ſammes Grene. 
Det ev fuldkemmen indrettet efter fin Henſigt: de brus 
ſtede Ringes Elaſticitet holder det beſtandigt aabent til 
Luftens Ind- og Udgang ved Aandedrettet. Det lader 
fig og ifølge fin Bygning begvemt bøie, ſtrekke, dreie 
2c. ved alle Halſens Bevægelfer uden at dens Huulhed 
bliver betydeligt tvangere. Den øverfte Deel af Luftro— 
ret (Hovedet) gjør Meuncet desuden væfentlig Tjenefte 
ved Stemmen og Sproget. 

LBuftfeilads (Aéronautik) er den Kunſt, hvorved 
man har bevirfet ved Hjelp af en med funftig Luft ops 
fylde Gallon at kunne hæve fig i Veiret. Alerede de 
Gamle ſynes at have havt Begreber om en faadan . 
Kunſts Mulighed,  Dædalus og hans Søn Icarus hæs 
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vede fig, fomFabelen beretter, i Luften ved Hjelp af 
Voxvinger, og Archytas forfærdigede en Due af Træe', 
der ligeledes hævede fig i' Veiret. J den fidfte Halv⸗ 

deel af det 13de Aarhundred ſtal der have fever en 
Kunſtner, der indrettede en Flypemaſtine med kunſtige 
Vinger; fiden forfærdigede Johan Muͤller (Regio— 

montanus T 1476) en Træe Hen, ſom floi Keiſer Fres 
derik 3die imede, tilligemed en Jern⸗Flue, der bevægede 
fig nogen Tid i Luften. Menom og alle diſſe Forføgs 
hiftoriffe Sandhed var godtgiort kunde de dog kei anſees 
ſom nogen Forberedelſe til Luftſeilekunſten. Et vigtigt 
Skridt i denne Kunſt gjorde Joh. Baptiſta Dantes af 
Perugia, der ved Slutningen af det 15de Xarhundsed 
gjorde Binger, hvormed han flere Gange fløt over den 
traſimeniſte Søe. Benedictineren Olivier de Malmes⸗ 
Bury i England og Jeſuiten Backwelle fra Padua ans 

ſtillede lignende Forføg, men de mislykkedes for dem. 
Sulius Cæfar Scaliger gjorde 1557 Forflag til at efters 
ligne Archytas's flyvende Due, og Magnus Pegelius 
paaſtod 1604 at man kunde ſeile gjennem” Luften. Af 
Mendozas Sætning, at Ilden var lettere, tyndere og 

» finere end Luften, ſluttede allerede Caſpar Schott 
(7 1666), at Luften, der hvor den grændfer til Ilden 
eller bliver.tyndere end rheren, er ſeilbar, ligeſom 
Vandet er feilbart, hvor der grændfer til Luften, — Her— 
paa lod Jeſuiten Franciſcus Tertius Lana (de Lanis) 
trykke et SÉrift, der indeholdt Planen til et Tra⸗Luft⸗ 
ffib. Fabri havde endog det Indfald at hæve Legemer 
ved ſammenpreſſet Luft og lade dem flige op i Luften. 
Kort derpaa befjendegjorde Lohmeyer et Skrift om den 
Kunſt at gſennemſeile Luften, og en Geiſtlig i Brafis 
lien bekjendtgiorde 1709 fit Forehavende, med en Maſki⸗ 
ne i 24 Timer at fare 200 Miil igjennem Luften. Pas 
ter Galien i Avignon havde 1755 det Indfald, at en 
ſtor S&É af foret Lærred, der maatte være beftrøget med 
Tjcere og Vor, vilde fvømmet Luften, naar man brag⸗ 
te den til en hoi Luftegn og fyldte den med den ders 
værende lettere Luft, — (See videre Artiklen AÉros 
ftat). 
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” Bully (Jean Baptiſte) tilſidſt Overintendant for 
den kongelige Muſik og Sekreteer ved Overcancelliet , 
var født i Florents 1633 og bfev i fit 12te Aar bragt 
til Frankerig af Chevalier de Guiſe, ſom ved fin Afreiſe 
fif Italien havde lover Mademoiſelle Montpenſier at 
merbringe en ſmuk, munter, italienſt Dreng. Han 
kom nu i denne Dames Tjeneſte og udmarkede fig ſnart 
faa meget ved fit ſmutke Vlolinſpil, ſom bar havde lert 
af fig felv, at Ludvig 14de ei alene tog ham t Tjeneſte, 
men og indrettede den faa kaldte Bande des petits vio- 
lons, hvorover han gav Lully Directonen, . HUlferede' é 
Forveien havde der erifteret en Bande des vingt - qua- 
tre violons, der dengang betragtedes ſom det dueliafte 

Capel ti hele Enropa. Snart fik dog hiin Bande des 
petits violons' Fortrinnet ved den Omſorg Lully ane 
vendte paa ſamme og ved hans behagelige Compofitios 
ner. Lully og hans Capel bleve inden fort Tid lige bersm⸗ 
fe. Han indførte adffillige Forbedringer i Compofitios 
nen, hvilfe have gjort Lykke. Før ham? var nemlig 

Baſſen og Middelſtemmerne ftedfe Fun behandlede accoms 
pagnerende og Sangen brugtes alene ved den forſte Vice 
lin ſom Overſtemme; Lully derimod behandlede og Middels 
ſtemmerne obligat og fordeelte Melodien mellem dem og 
Hovedſtemmerne. Han udvidede og Harmoniens 
Grændfer paa en dengang t Frankerig ukjendt Maade, 
da han ved de ſaakaldte falſte Accorder ſaavelſom ved 
Diſſonanzerne frembragte den frørfte Effect paa fine 
Dengang endnu ei meget muſikkyndige Tilhsrere. Sfær 
var det Lully forbeholdet af give den ſtore Opera, den 
franſke Muſiks Prydelſe, den Indretning, den for en 
ſtor Deel endnu har. Abbed Perrin, fom havde af 
Kongen erholdt Privilegium paa den ſtore Opera, afs 
traadde famme 16732 til Lully, fom nu begyndte at com⸗ 
ponere de Operaer, der et halvt Aarhundred henrykte 
den franffe Nation, og endnu finder Bifald; uagtet alle 
de Revolutioner, den franſke Muſik hav lidt ved Picci— 
ni, Sacchini, Gluͤck, de nyere Italiener og ifær de tyd⸗ 

ſte Componiſter. Lullys Operaer ſtyldte for Storſtede⸗ 
len den italienſte Smag, hvori han componerede, fit ſto⸗ 
te Bifald. Det er mærkværdigt, af man ſelv i Italien 
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fEattede Lullys Compoſition. Corelli ſagde engang, da 
man roſte hans Sonater: „dem ſetylder Jeg de lullyſte 
Vorkers Studium.“ Lully anvendte den ſtorſte Uma— 
ge paa Dannelſen af hans Muſici og Sangere. Han 
lyavde et ſaa vvet Gehsr, at han fra den ene Ende af 
Theatret til den anden kunde høre hvilket Inſtrument 
der havde feilet; Gan kom da iſen heftig Vrede, ſſlog 
Snftrumentet i Stykker pan Muſikantens Ryg, men 
forfonede ham igjen efter Prøven. altid derved, at 

"han betalte Inſtrumentet og indbød ham til Spiſe. 
Han beſad den fyrige Enthuſſasmus, uden. hvilfen man 
ci bringer det vidt i nogen Kunfi. Saa. levende han 
følte for fin Kunſt, faa lunefuld var han i det ſelſtabelige 
Liv. Moliere holdt ham foren fortrinlig Mimiker og 
pleiede ofte at fige til ham : „Lully, bring os til at lee” 
Dette Lune forlod ham eiengang i hané Livs ſidſte Hieblik— 
fe, da han næften fjæmpede med Døden. Chevalier de Lors 
raine havde beføgt ham og tømt adffillige Flaffer Viin 
med ham, hvorved Lullys Syodom var bleven meget: bes 

tænkelig. Da hans Kone gjorde Chevalieren Bebreibel⸗ 
fe derover fvarede Lully: Lad der være godt, Kone? Er 

Chevalieren den ſidſte, ber har drukket mig. till før min 
Dad, faa ſkal han og være den førfte, der drikker mig 
til, naar Jeg for denne Gang undflipper ham Efter— 
at han var bleven adfet af Ludvig 14de, der elffede ham 
meget, giorde denne ham ogfaa til Cancelliefefreteer, 
uagtet al den Modſtand, Concelliets Medlemmer herved 
giorde. Iſer modfatte Louvois fig denne Udnevnelſe 
og dadlede den Driſtighed, hvormed Lully vovede at træs 
de ind iet Departement, hvor han felv var anfat, og 
føiede til, han havde jo ingen anden Anbefaling end 
den, at faae Kongen til at lee. Lully fvarede: „Ei for 
Pokker! det gjorde De ogfaa gjerne, men De fan, bet 
ikke.“ Saa frimodigt talede han næften ſtedſe. En—⸗ 
gang gjorde en Hofmand ham de bittrefte Bebreidelſer 
øver, af han endnu ikke begyndte Operaen uagtet Kon: 
gen for længe fiden var fommen. Lully fvarede:-,,Kons 
gen har at befale: Han fan bie.” En Digter havde gi⸗ 
vet ham et Øperaprolog til Gjennemſyn, og Lully fældes 
de følgende Dom over den: „Der er fun et Bogſtav for 
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meget i den.“ Da Digteren ſpurgte ham hvad det var 
for eet, ſagde Lully: Bog ſtavet n i Ordet fin, ſom 
ſtod bag efter Stykket.“ Samme vittige Svar. tilffris 
ves ogſaa Piron. Engang havde han componeret en 
vis Arie med en beſynderlig Forkjerlighed, og den 
lykkedes faa vel, at man fatte en geiſtlig Tert til 
Muſiken og [od den ſynge i et Oratorium. Da Lully 
hørte den, ſagde han: „Ak kjere Gud, tilgiv mig! 
Jeg havde ei ſtrevet Arien for dig.” Sennecai udkaſter 
iet Brev, ſom han fader ankomme fra Paradiis til 
Jorden, foigende Skildring af Lully: „Paa et Slags 
Liigbaare, der er forfærdiget uden ſynderlig Kunſt af 
Laurbergrene, fremkommer, baaren af 12 Satyrer, en 
lille Mand af flet Udſeende ien forſommelig Paaflæds 
ning. Smaae røde Pine, ſom fee men neppe kunne ſees, 

udbrede et mat Skin paa hans Anſigt, der forraader mes 
gen Aand, men og megen OndfFab, og hans Legeme er 
i ſtedſevarende Uro. Over hans hele Perſon herffer en 
faa paafaldende Modfigelfe, at man vilde holde ham, for 
en Mufifus, hvis han ikke alerede var befjende'”. Las 
fontaine havde ſkrevet en Operatext, hvortil Lully ſtulde 
fætte Muſik. En herover opfommen Strid der medførte 
en Uenighed mellem begge, virkede faa heftigt paa Las. 
fontaine, af han jÉrev en Satire imod Lully, hvori dog 
den liden Galde, ſamme indeholder, ſtedſe undertrykkes 
af Naturmenneſkets Godmodighed. Eftter Foreſtillin⸗ 
gen af Operaen Iſis, udgav Ludvig 14de, ſom Muſiken 
havde henrykt, en Cabinetsbeſlutning, hvorved det blev, 
enhver Adelsmand, fin Værdighed ubeffadiget , tilladt 
at fynge paa Opera⸗Theatret. Parlamentet indførte 
uden, Modfigelfe denne Beſlutning i ſit Regiſter. Lul— 
lys Opera Armide fandt ei Bifald ved forſte Foreftilling ; 
Lully fod den derfor opføre for fig afene. . Kongen, 
hvem man berettede denne Synderlighed, formodede af 
BVærfet dog iffe maatte være flet, da Lully var tilfreds 
dermed. Operaen blev derfor anden Gang opført og 
fandt almindelige Bifald, faavel ved Hoffet ſom hos 
Publikum. Lully døde i Paris den 22de Marts 1687 
af Følgerne af et Stød, han, ved at. ſlaae Taften, havs 
de givet fig paa Foden med Taktſtokken. En hidſig 
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Sygdom, ſom han derhos paadrog-fig ved en altfor ſterk 
Nydelſe af Ziin, forogede det Ønde. Ved Farens Nærs 
melſe ſamtykkede hant fin Skriftefaders Begjering at uds 
levere fin nyeſte Opera Achille et Polyxéne , hvis 
ban vilde. ſtriftes. Da han efter nogle Dages Forløb 
fom fig noget gjorde en fornem Hofmand, der yndede 
Lully og hans Kunſt, ham de. bittreſte Bebreidelſer over 
at have gjørt en ſpermerſt Sanfen:fis urimelige Foreftils 
linger et faadant Offer. Lully hvidſtede Gam i 
Oret: „Stille, ſtille, naadige Herre? Jeg har endnu 
en Afſtrift deraf.“ Men et Zilbagefald -gjorde ham 
fort derpaa faa nedſlagen, at han med en Strikke om 

Halſen lod fig ſette paa en Aſtehob gjorde Bod og med 
Taarer i Pinene fang : „Du man døe Synder!“ Ef—⸗ 
ter hans Dad fandt man 7000 Louisd'orer i Guld og 
20,000 Daler i Solv hos ham. Dette gav Anledning 
til den Gravſtrift Senn:cai gjorde over ham og hvori det 
Sted forekommer: „Dueligere end Amphion, der bist 

dyngede Stene paa hverandre, har Du ſammendynget 
ædlere Metaller.“ De beromte lullyſte — pleiede 
at fremkomme paa folgende Maade. Efterat Quinault 
havde udføgt adffilfige OperarS ufetter, forelagde Lully 
Kongen nogle til Valg. Havde Kongen valgt, maatte 
Quinault udkaſte Planen fil Stykket; denne fif derpaa 
Lully og ovdnede derefter Dpubfene og Decorationerne. 
Forſt da udarbeidede Quinault Scene for Scene og overs 
gav ſamme det franſte Akademie til Bedommelſe. Ef— 
terat dette var ſteet underſogte nu Lully paa fin Side 
det. hele Stykke Ord for Ord, forandrede maaſtee endog 
Halvparten deri, og imod denne hans Critik fandt alders 
leg ingen Appelation Sted. … Saaledes fendfe han 
Quinault hele Scener af hans Phaeton vel 20 Gange 
tilbage for af forandre dem, omendſtjondt de alerede var 
ve bifaldte af Akademiet. Men endnu værre behandlede 
han engang Pierre Corneilles Opera Bellerophon, 
hvori han vel forfaftede 2000 Vers, før Stykket, der 
fom til at indeholde omtrent 690 Vers blev færdigt. 
Naar Digtet var færdigt, gjennemlæfte han det faa læns 
ge indtil han funde det udenad, Derpaa fatte ban fig 
til Claveret med Snuustobaksdaaſen ved Siden, hvilfen 
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han brugte faa flittigt af alle Tafferne vare belagte med 
Tobak. Mærfede han hu at Xebeidet et gif fra Haau— 
den, faa lod han det liage. Derimod fod han ofte op 
om Natten og. fatte fig til Cfaveret, naar en god Tanke 
falde ham ind. Mu fang og fpillede han Melodien faa 
længe indtil den var efter hans Sind. Derpaa lod 
han en Muſikus komme og difterede ham alt i Pennen 
ſyngende og ſpillende. Selv førev han ingen Noder. 
Paa denne Maade arbeidede Luffy i tre Fjerdingaar paa 
een eneſte Opera. Var den endelig færdig bekymrede 
han ſig ei videre om den, men overlod ſine Undergivne 
Artangementet med den. Men ved Prøven blev han 
igjen hoiſt virkſom. Lully har componeret 19 Operaer, 
og Terten til de fleſte af dem er forfartet af Quinault. 

B.una betyder 1) Maanen fom Stjerne. Hyrden 
Endymion ffal, efter Plinius, førk havre iagtraget 
Maanens Løb og dens Forandringer. Alerede Chaldæs 
erne holdt Maanen for den mindſte af alle Planeterne og 
for den nærmefte ved Jorden, de vidſte at den havde et 
faant Lys og beftemte allerede Maanephaſernes Foran— 
bringer med megen Rigtighed. At Maanen var beboet 

ſtal alerede Orpheus eller rettere Forfatteren til det 
Gigt, vi have under hans Navn, have formodet, og 
Pherechydes fra Scyros, en Samtidig af Servius Tul—⸗ 
lius, have beſtemt dens Omlobstid. Pythagorgerne 
paaſtode at Maanen indeholdt Bjerge, Stader, Plan— 
fer, Dyr og Menneſker Anaximander kjendte Maanens 
Storrelſe, dens Fraſtand fra Jorden og vidſte at den fik 
fir Lys fra Solen. De for Diet ſynlige Maanepletter 
holde Clearhus for Hav, og Chaldæerne udledede ales 
rede Maaneformørfelfer af Jordens Skygge. 2) 
Maanen, ſom Gudinde hos Græferne og Romerne, 
blev-af de førfte falde Selene, Hun var Søfter til He⸗ 
liog og en Datter af Hyperion og Thia. Ogſaa Diana 
holdes for Maanens Gudinde; men Selene ſynes at være 
af en ældre Oprindelfe, dog forvexles begge tit med hin» 
ånden. Selene havde ifær Indflydelſe paa Menneſtenes 
Fodſel. Hun var Jupiters Elſkede sg han avlede med 
bende den fEjønne Pandia famt Erſa (Duggen). Hun 
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blev af Pan, der havde pantaget fig Skikkelſen af en 
ſneehvid Vedder, lokket ind i en fund og blev der omar—⸗ 
met af ham. Hun afbildes med en opad ſtagende Halvz 
maane og meden Fakkel. Ann fjører paa en Vogn, 
der træftes af Heſte effer Hjorte for at antyde bendes 
Beveegelſe paa Himmelen. Stjernerne afbildes i hendes 
Folge. 

Lund en betydelig Bye i Provindſen Skaane i 
Sverrig, er meget gammel, og ſtal alerede før Chriſti 
Fodſel have været i en blomſtrende Forfatning. Erik 
Eiegod Kaffede Danmark fin egen Erkebeſp, ſom reſide— 
rede i Lund og var meget megtig. J Wavedommeté 
Tid fEal Lund have havt 22 Kirker og 5 Kloſtre, nu er 
ber fun tre Kirker, J Aaret 1660 blev Lund tillige—⸗ 
med hele Skaane afftaaet til Sverrig. Carl den Tate 
ſtiftede 166% det derværende Univerſitet, ſom har et 
betydeligt Bibliothek, et Mational Muſeum, en botaniſk 

—Have, et Obſervatorium, et anatomiſt Theater og et 

Bogktrykkerie. Indbyggerne nære fig deels afde hervæe— 
rende Studerende, hvis Antal kan være ved 300. 

Kune. Garve mener (Sammkung einiger Ab⸗ 
handlungen, Leipz. 18400 B. 2 S. 29 26.) at Lune kom⸗ 
mer af Luna og henpeger paa er Sindstilſtand, der ens 
ten er faa foranderlig ſom Maanen eller ſtaaer under 
dens Indflydelſe fordi man ellers ei veed at forklare fig 
ſamme. Deraf kommer rimeligviis Ordets aldſte og als 
mindeligſte Betydning, hvorefter. det tilfjendeaiver en 
tilfældig, uforklarlig, egenfindig, hurtigt overgagende 
Sindédifpofition i den tenkende, ſaavelſom følende 
Deel. Den er modfat den Sſelsvirk omhed, der fader 
fig udlede af bekjendte Aarſager og den der figter til et 

begribeligt eller ſynligt Maal. Alle Nationer have rile 
ſtrevet Lunerne overordentlige, almindeligt phyſiſte 

Aarſager. Nogle Nationer have tilſtrevet Maanen 
dem, andre Safternes Gang eller Beſtaffenhed; diſſe 
have kaldt dem humores. Det franffe humeur og det 
engelffe humour vare oprindeligen ei faa forſtjellige ſom 
nu ifær i eſthetiſt Henſigt. Begge tilfjendegabe nemlig - 
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megen, Menneféet ei gandſke ſedvanlig Sindsftems 
ning, der var afhængig af Safternes Beſtaffenhed. J 
vifte Talemaader bruges begge Ord paa famme Maade. 
Etre de bonne et de mauvaise humeur er det fame 
me fom to be in good or bad humour (at være i 
gode eller ondt Lune). Brugte. abfolut, have Ordene 
humeur og humour faaer en meget forſtjellig Betyd⸗ 
ning. Humeur betyder ondt Lune eller endog Anfald 
af rede; humour bruges om Hang til et vift Slags 
Spog, til loierlige Indfald, til at finde den latterlige 
Side hos andre Ting, og fan et finde Sted uden en vig 
Munterhed, dog vift nok blander, med noget Mishag. 
Og maaſtkee, ſiger Garve videre, gjør det Bitterføde i 
Folelſen noger af det Ciendommelige t humoriftiffe 
Indfald. Larus figer: i almindeligſte Forſtand vilde 
Lune være den endnu udeftemte Drifts uvilkaarlige Spil, 
for faavidt man overlader fig til ſamme; dernæft den 
Folelſe eller Sindsſtemning, hvortil vi et vide nogen 
Grund. Forandring er der vel fredfe i Folelſerne, men 
den bliver til Lune, tilen unaturlig, Betenkſomhed og 
den mandige Characteer modfat Forandring derved, at 
den ev blot lidende, at en beſtemt og faſt Retning mang» 
ler. og at den foregager meer eller mindre pludſeligt uden 
beſtemte Overgange. Lunets Herredomme fan gaae faa 
vidt at man ſtedſe ergrer ſig over fig ſelv og dog følger 
fit Lune; dette er meeſt Tilfældet ved det onde Lune, da 
Menneſket i munter Tilſtand altid pleier at forholde fig 
mere frit og virkſomt. Tillæegsordet lunefuld bruger 
man om den, hos hvem Lunet ev herſtende. Den Lune— 
fulde lader fig beherfe af en Folelſe, der ei har nogen 
objectiv Grund, eller ved hvilken han i det mindſte et er 
figen ſaadan bevidſt. Haner fnurvoren og opforer ſig 
ofte mod den uſtyldigſte Gjenſtand ſom om hans ubeha⸗ 
gelige Følelfe var bevirfet ved den. Det onde Lune, 
iſer for ſaavidt det er herſtende, kaldes hos Englænderne 
Spleen, Det gode Lune, Humor, er den fubjective 
Stemning af finde Tingene latterlige eller morende; ders 
for taler man og om lunefulde Veſen, lunefuld Maneer. 
Det er nødvendigt for den, ſom opoffrer fig den comiſte 
Fremftilling, og hører for. ſaavidt med til comiſt Talent. 
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Der Lunefulde ev og gjør lyſtig, Gan fabler fig ofte i der 
Bizarre og Barokke og fan ved Viddet give Gjenftande 
Skin af Latterlighed, men ſelv det vittige Lune er ei 
tilſtrekkeligt til comiſt Produktion. Det blot vittige 
Lune er det fun om Indfald at ajøre, derfor ere ders 
Produkter momentane. Den comiſte Produktion for— 
drer Phantaſie til Uddannelſen af et Heelt. Lune ev 
derfor ikke Humor ieſthetiſt Forſtand, men Englændernes 
humoriftiffe une, Humor er gjerne forbunden med Gøs 
lelſe, tiltræffer og opvarmer, medens Lune ofte fornær- 

mer og frøder tilbage m, m. See herom Art. Humor 
og J. Pauls Vorſchule der Aeſthetik, hvor denne, Core 
fEjel udføres og oplyſes ved Exempler. 

B.uneburg, et Fyrſtendomme i det Hannoverſke, 
tilfalde Churhuſet Hannover 1705, da den luͤneburgſte 
Linie uddøde med den ſidſte Hertug af Celle. Det uds 
gjør omtrent 2060 Ovadrat:Mile med 250000%ndb. og 
har Overflodighed af Korn, Hør og Humle. Den 
ſtorſte Deel deraf indtager den faafaldte Luͤneburger⸗He⸗ 
de, der ei frembringer ſynderligt uden Boghvede, dog 
nærer den mange Faar og Bier. Luͤneburg har desuden 
betydelige Skove; Heſteavlen er af megen Vigtighed; 
Saltkilderne ere indbringende, og blande Manufactus 
rerne udmærÉe fig iſer Veverierne. Elben letter Trane 
ſithandelen. — J Aaret 1810 lagdes Fyrſtendommet 
til Kongeriget Weſtphalen, dog forenedes den nordlige 
Deel deraf endnu ſamme Mar med det. franffe Elbmun— 
dingernes Dep. Efter Begivenhederne 1813 er det 
igjen forenet med Hannover. — Luͤneburg, Fyrſten⸗ 
dommets gamle, noget befæftede Hovedſtad, ligger ved 
Ilmenau og har 10000 Snåb. og et Ridderakademie. 
Saltverket, die Sulze, udgjørfen egen Deel af Staden. 
Bed Veſtſiden af Staden ligger det befæftede Kalkbjerg, 
hvoraf der brydes en ſtor Mængde Kalkſteen, ſom udfør. 
red videre. Foruden Handelen med egne Produkter dris 
ver Lineburg og en betydelig Speditionshandel paa 
Hamburg, Leipzig, Luͤbeck 26. 

Kuneville, en ſmuk Stad i Lothringen i Dep. 
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Meurthe, er Befjendt af den der fluttede Fred 1801. 
Det derværende hertugelige Slot, fom afbrændte aldeles 
1719 biev igjen opbhygget af Hertug Leopold. Da 
Kong Stanislaus Leßinſty erholdt Lothringen og Bar 
tog han ſin Reſidens i Luneville og bidrog meget til 
Stadens Forſkſonnelſe. Siden er Slottet indrettet til 
Caſerne. Brolegningen her er meget Fjøn, men af et 
Slags Kalkſteen, der i ført Veir foraarfager en for Pis 
neue ſtadelig Støv, hvorfor enhver Huuseier om Soms 
meren dagligt maa begyde Gaden med Bande Jer fins 
Des en vigtig Fayence⸗Fabrik. 

Ønnge kaldes den af Indvoldene, der er indſlut—⸗ 
tet i Dyrenes Bryſthule og er beſtemt til Handedrætretg 
Forretning. Ethvert levende Dyr behøver den atmos 
ſphariſte Lufttit fit Live Vedligeholdelſe. Derfor have 
alle Dyr egne Organer, til Luftens Modtagelſe og Ud⸗ 
bredelfe, hvilke man falder Reſpirationsorganer (See 
Art. Reſpiration). Men diffe Organer ere meget fors 
ſtjellige hos Dyreclaſſerne efter deres forſtjellige Uddans 
nelſe. Saaledes ere hos Inſekterne Luftcanalerne , 
hos Fiffene Ganerne beſtemte hertil, Hos Am— 
phibierne viſer fig alerede en ſerſtildt Lunge, men 
den er forſt gandſte tydelig hos de fuldkomnere Dyr. 
Lungeſyſtemet er meeſt udſtrakt hos Fuglene. Bryſthu⸗ 
len er hos dem meget ſtor i Forhold til Underlivet, 
Luftcellerne fortſettes endog hos dem omkring Maven, 
Hiertet, Leveren ꝛc. Mere indſkrenket er Lungeſyſte⸗ 
met hos Pattedyrene. Hos Menneſtene er den i Bryſt⸗ 
hulen indfluttede Lunge deelt i to Dele, hvoraf den høire 
er noget fortere og Bredere end den venſtre. Mellem 
begge Lungerne nedad ligger Hiertet, ſom ved Lungens 
Udvidelſe omfattes afden. Begge Halvparter⸗af Luns 
gen ere adffildre ved en Mellemvæg , der dannes af en 
Hovedfolde af Bryſthuden. Hver Lunge sr Halvdeel er 
derfor gandſte adffildt i fin egen Huulhed og hænger 
oventil ved Luftrorgrenene fammen med Luftroret, bag 
ved er den forenet med Hjertet ved ſterke Blodkar, der 
komme fra ſamme, iøvrigt er den frie fra alle Sider og 
udfylder ved Luftens Indaanding fuldkommen fin Huuls 
hed. Lungemaſſen er cellet og fvampig, hos Børn af 
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blaarodlig, hos Vorne af Blaagrane Farve. Den bes 
ftfaaer afen Mængde fmaae Afdelinger (Lapper), hvis 
fine huudagtige Sider berøre hverandre. faaledeg at de 
filfammen udgjøre et Heelt. Hver Lap er igjen ved hype 

pige Skillerum deelt i flere Celler, Lungeblærer, bvilfe 
egentligt ere de yderſte Ender af Luftrorgrenenes finefte 
Canaler. Den uendelige Mengade af diſſe vidt fordeelteEn⸗ 
der danner Lungens foaomvede Subftans. Desuden ins 
deholder og Lungen'er Væv af de fineſte Blodkar af fire 
forſttellige Syſtemer. De tjene til Naring for Luftrs— 
rets Grene og til Gædffernes Afforelſe i ſammes Indre. 
Lungen indbefatter desuden de til den -hørende Server, 

der følge Luftrørgrenene dybt ind i Lungerne, deris løbe. 
fammen med deres Blodkar. Saaledes beffaaer Lune 
gens hele Subſtans af en utallig Mængde ved Siden af 
hverandre liggende fmaa Luftesr, Lufiblærer, Haarkar— 
net, Bronchialarterier, Bronchialvener, Lungearterier, 

Lungevener og Nerver, der holdes ſammen til et Heelt af 
den fælled Lunvehud. Ved Sudfprøiten af en farvet 
Materie fan man cydeliggjøre, hvert ſerſtildt Syſtems 
Grenevæv, faa at hvert foreftilles. ligeſom et Træe med 
dets ftore og ſmage Grene. Saaledes, Fan man fylde 
Luftrørgrenene med Oviffølv, Lungearterierne med en 
blaae og Lungevenerne med en rød JRaterie- 

Lungeprove er ef viſt Forſog, ſom man foretager 

fig med er dødt, nyfødt Barns Lunger for at afnjøre om 
Barnet hav lever efter Fodſelen ellev iffe.  Forføget bes 
ftaaer deri, at man kommer Lungen ter med Vand. fyidt 
Kar for at fee om den fynfer eller ſoommer. - Grunden 
til Lungeprøven er den Sætning, at virkeligt Liv ei fan 
finde Sted uden Aandedret, men at dette frembringer 
Forandringer i Lungerne, hvorved de adſtilles fra dem, 

der ei have aandet. Far Fudfelenere nemlig Lungerne 
morkersde, fafte og fpecifiÉ tungere end Vandet, - De 
ſynke derfor i Vand, og, naar man føjerer dem i Styk— 
fer trænge ingen Lufrdlærer frem og der viſer fig Fun lidet 
Blod. Men har Barnet fever efter Fodſelen, følges 
lig aandet, faa er Luften trængt ind i Lungerne, Bryſt⸗ 
hulen udvidet ſaavelſom Lungerne, hvilke vife fig ſom 
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en log fvampagtig Subftans af blegrsd Farve; bedakke 
Hjertet og udfylde Bryghulen, Specifik lettere fvpms 
me de nu paa Vandet, faavel i Forbindelfe med Hjer— 
tet fom uden ſamme, faavel hele ſom Faarne i Styk— 
fer Ved Sønderfjerelfen hører man 'en egen Lyd, 
Luftentrænger ud afLungerne og ftiger opad i Glærer, naar 
man trykker dem under Vandet: . Naar man fEjerer 
Lungerne i Stykker, fremkommer rødt almindeligt ffums 
met Blod. Man har. giort. forfFjellige Indvendinger 
mod denne Prøve, men diffe omſtode den deg ikke, men 
gjøre viſſe Betingelſer og viſſe Forſigtighedsregler nod⸗ 
vendige. Jagttages diſſe med Henſyn til færdeles Om⸗ 
ſteendigheder, fan Lungeproven anſees ſom⸗ tilforladelig 

tilat afgjøre det Sporgsmaal om, Barnet har levet efter 
Fodſelen eller ikke. 

Luſtrum betyder egentligt det romerſte Folks 
Renſelſe ved et Sonoffer (sacrificium lustrale), ſom 

altidiblev foretaget efter fuldbragt Cenſus,. Navneét 
fommer af lustrare (udfone) , fordi et almindeligt 

Sonoffer gjordes for det hele romerſte Folk efter fulde 

endt Cenſus. Offeret beſtod ved denne Leilighed af en 
Fyr, et Sviin, et Faar eller en Veder. Denne var 

helliget Jupiter, Svinet Ceres og Tyren Mars. Den 
høitidelige Handling felv kaldte man lufrum condere. 
Den herved af Cenfor fremſagde Formular, bheediBes 

gyndelſen: Ut dii immortales res romanas ampli- 

ores melioresque facerent. Men, efterat det ros 
merffe Diſtrikt betydeligt var udvidet, blev denne Fors 
mular faaledes forandret: ;Ut-res romanas perpe- 
tuo incolumes ferrent, Da nu dette Luftrum bes 
ſtandigt holdtes ved Slutningen af hvert femte Mar, 
faa betydede det og en Periode af 5 Aar. : 

Cuth (ital, il liuto fr. Le Luth) er fremfoms 
menaf de Gamles Lyra. Hos Latinerne heedden Che- 
lys eller. Teftudo, [Dette Inſtrument har en hvelvet 
Bug (Corpus), fammenfat af meget tynde Spaaner, 
en Reſonansbund (Tag) af Fyrretræe, et Skaft af betys 
delig Længde, ſom faldes Greb og ved hvis Ende Halfen 
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findes, hvorpaa Tonerne ere betegnede ved Baand og 
oventil et krumt nedadbøiet Hoved, hvorved Strengene 
ere befæftede ved Skruer. Sædvanligt har dette In— 
ſtrument tolv til tretten Chore (Dobbeltſtrenge), ſom 
hvergang maae fremmes efter den Toneart, man vil 
ſpille. Noderne, hvorefter man. fviller dette Inſtru— 
ment, pleie ei ſom fædvanligt, af være ſtrevne paa fem, 
men paa for Linier. Man havde fordum følgende for» 
ſtjellige Slags Luthe. Den. lille Octav:Luth; den lille 
Diſcant Luth, Choriſt (Alt) >» Luthen, Tenor⸗Luthen, 

Bas kLuthen og StoroctavbasLuthen Grunden, hvor— 
for dette Inſtrument ei lenger er almindeligt, ligger 
formodentligt i den ſtore Vanſtelighed, hvormed der ipils 
les og ſtemmes, og af det faa let forſtemmes. Kor at gi⸗ 
ve Begreb herom, fan man anføre en berømt Luthſpillers 
Svar, da man fpurgte ham, hvor længe ban havde fpillet 
paa Luth; ban angav nemlig fun Fjerdedelen af den Tid, 
han virfelig Havde givet fig af med dette Inſtrument. 
Man yttrede fin Forundring derever, men han erÉlærede 
at han havde ftemt den gsvrige Tid. Matthiſſon paas 
ftaner, at det i Paris koſter ligeſaa meget at holde en 
Luth ſom en Heſt. 

CLuther (Martin), det 160de Aarhundrebs berom⸗ 
te Reformator, blev født i Eisleben den 10de Nov. 
1483 af fattige Forældre. Hans Fader Hans Luther, 
var en Bjergmand, der 14834 flyttede til Mansz 
fed, hvor han blev optagen i Raadet. Martin blev 
opdragen ſtrengt til Gudsfrygt og i fit T4de Mar ſendt 
ført til Magdeburg og fiden til Eiſenach i Skole. Her 
maatte han i Begyndelſen fortjene fit Brod ved Syns 
gen for Dørene. Dog kom han ſnart i Pleie hos en 
bemidlet Kone, der var i Slægt med hans Moder. Uns 
der Rector Trebonius's Veiledning gjorde han hurtige 

Fremſkridt i Latin og Skolevidenſtaberne, faa at han 
2501 kunde gaae til Univerfiteter i Erfurt, hvor han 
alerede 1503 blev Magifter. Wed denne Tid opdagede 
hanjvaa Univerſitetsbibliotheket i Erfurt en latinſt Bis 
bel, og fane med ef ringe Glæde, at ———— mere 
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end de ſedvanlige Pericoper. Omendfjøndt hans Fars 
der havde beftemt ham til Rettens Studium, fattede 
ban dog ſnart ſtorre Lyft til Theologien, ved hans nøiere 
Bekjendtſtab med Bibelen, hvoraf felv de Geiſtlige paa 
den Tid almindeligt fun kjendte Epiſtlerne og Evan⸗ 
gelierne En Ven afLuther ved Navn Alexis blev volds 
ſomt drabt ved hang Side, enten af en Lynftraale eller 
ved Snigmord, og dette bevægede hans ved ſtreng Opdra⸗ 
gelſe og trykkende Trang nedbsiede Sind at opoffre fig 
Munfeandagten for ved fromme Øvelfer af fortjene Sas 
ligheden, om hvilfen han ofte havde tvivler. Han 
indtraadde imod Faderens Villie i Auguſtinerkloſteret i 
Erfurt og underkaſtede ſig med ſtille Taalmodighed alle 
de Bodsvelſer og Fornedrelſer, Ordenens Foreſatte paa⸗ 
lagde Novizerne. Derhos troede han ſtedſe ei at gjøre 
nok; ſtjondt ufEyldig og ufordervet fom Fad. plagede 
han fig dog felv med de ffræfteligfte Bebreidelſer og 
faldri en haard Sygdom, hvori en gammel Ordensbro— 
der beroligede hans beengſtede Samvittighed og henviſte 
ham til Syndernes Forladelſe ved Troen paa Chriſtum. 
Denne over Geiſtlighedens Driven paa faafaldte gode 
Gjerninger og over Kirfens Handel med Aflad og Ins 
dulgenſer næften forglemte Kirfelære, bragte nyt £ys og 
Liv i Luthers Sjel, og den faderlige Mildhed, hvormed 
Staupitz, hans Ordensprovincial, erkſendte hans frem— 
ſtikkende Talenter og Kundſtaber, befriede fam fra alle 
lavere Forretninger i Klofteret og opmuntrede ham til 
hans theelogiſte Studiers Fortfættelfe, vakte hans Selve 
folelſe. Han erholdt 1507 Præftevielfen og blev Aas 
ret derpaa ved fin Velynder Staupitz's Anbefaling faldt 
ſom Profeffor i Philoſophien til Wittenberg. J denne 
nye Virkekreds udvikledes hurtigt hans ſtore Genie. 
Uden af ane Følgerne afkaſtede han den med det pavelig— 
hierarkiſte Syftem noie forbundne fEolaftiffe Philoſophies 
Lænfer, gjorde den ſunde Fornufts Rettigheder gjeldens 

de, og famlede fnart tufinde Difcipler og Beundrere om 
fin Lereſtoel. En Reife, ban 1510 foretog fig til Rom 
i fin Ordens Anliggender, hvilken fiden overdrog ham 
Reviſionen af de thyringſte Auguſtinerkloſtre, opdagede 
ham den romerſtkeGeiſtlighed Irreligisſitet ogUfædelighed 
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øn befricde ham fva fin Wrbodighed "for den pavelige 
Hellighed. Efter fin Tilbagekomſt modtog han et Præs 

ſteembede i Wittenberg og blev 1512 Doctor i Theolo⸗ 
gien. Hans grundige Lærdom, der omfattede de gamle 
Claſſiker ſaavelſom Kirfefædrene og trængte ind t det 
græffe og hebratFe Sprogs Aand og Rygtet om hans 
fortrinlige Foredrag gjorde ham ſnart bekjendt med fin 
Tids ftørfte Lærde, der agtede ham fom en ivrig Befors 
drer af det fremtrængende Lyg, Saa meget mere maat— 
te det afgjørende Skridt, han vovede den Irte Oct. 
1517 ved at opſlage 95 Thefer mod Dominicaneren 
Tetzels Afladshandel for hele Tydſtlands Dine, væffe 
Opſigt. Blot Kjerlighed til Sandhed og Harme over 
den offentlige Forargelſe Afladshandelen gav. og den 
Skade den ſtiftede, drev Luther til fit fore Foretagende. 
ÆErgjerrig hed eller Misundelfe over Dominicanerne 
havde ingen Deel deri, Hang Theſes bleve ligeſaa 
ſnart forkjettrede ſom udbredede: Dominicaneren Hogs 
ſtraaten i Coͤln, Dr, Cc i Ingolſtadt og Prierias, en 

" Official af det romerſte Hof, angrebe ham med Stridss 
fEvifter, men hverfen deres Haan eller Pavens Citation 
til Rom, fom han ei adlod, eller de frugtesløfe Samtas 
ler, fom Cardinal Cajetan holdt med ham i Augsburg 

"1518 og Nuntius von Miltitz i Altenburg 1579 
ei uden ſokkende Tilbud fra Paven, -funde bevæge 
ham fil fine Meningers Tilbagekaldelſe. Dan 
fvarede fine Modſtandere driftigt og kraftigt og vedblev, 
efter den med Eck 1519 ti Leipzig holdte Difputats at 
paaſtage det Urigtige i Indulgenſerne og det pavelige 
Primat. Ingen havde giendrevet ham, og med god 
Grund appellerede han fra Cajetans Afgjørelfe til Pas 
Yen og fra denne fil et almindeligt Concilium. Derfor 
udfom 1520 den pavelige Bannbulle imod ham og hang 
Tilhængere, adſtillige Univerſiteter kappedes om at fors 
dømme ham, hans Skrifter bleve brændte i Rom," Coͤln 
og Lowen. Luther, ſom havde fÆrevet et beffedent 
Brev til Paven, hvori han vifte fig villig til Fred, er— 
flærede Paven ſin Hengivenhed og raadede fil Kirkens 
Reform, opbragtes over de aabenbale Flendtligheder ops 
brændte den 10 Dec. 1520 den pavelige Bannbulle og 
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den canoniſke Rets Deeretaler offentligt i Wittenberg. 
Ved dette Skridt erklerede Dan fig offentligt mod Paven 
og den romerſke Kirke, og begeiſtrede tiljublede den tyde 
ſte Nations fortvæffeligfte Adelsmænd, en Hutten, en 
Gidingen, Schaumburg den evangeliffe Friheds Helt 
Bifald, og tilbøde. Gam, da Churfyrſt Frederik af 
Sachſen ſyntes ubeſtemt om han ffulde beſkytte ham, 
deres Borge og Sværde. Men Luther vilde ei bes 
ſtyttes af nogen uden Gud; han hørte ei længer fine es 
kymrede Venner, der raadede ham til Eftergiven, en 
indvortes ſterk Mand, fom han ei funde tæmme, - drev 
ham til at virke; Folket Gørte med Beundring denne: 
Munks Tale, der alene ſtillede fig imod Paven og Clere— 
ſiet, Keiſeren og Fyrſterne. Thi intet mindre gjorde 
han, da han den 4de Apr. 1521 ledſaget af faa Venner 
pg den feiferlige Herold, der havde faldt ham, tiltrænds 
de Reifen til Rigsdagen i Worms. Den lignede et 
Triumphtog; alle vilde fee den Mand, der vovede at 
træde fvem mod et Aartuſendes Fordomme og. Misbrug 
og mod fin Tids Mægtige. Henved 2000 til Heft og 
Fods fom ham imøde cen Miil fra Worms og Sandhe— 
dens Sag var alerede ſtark nok til at han kunde vove at 
fvare der Bud, hvorved Spelatin fod ham advare: 
2, Bare der og faa mange Djevle i Worms, ſom Tagftene 
paa Huſene, Jeg vilde dog derhen.” Luther freme 

traadde i Rigsforfamlingen den 17de Apr. for Keiſeren, 
Erkehertug Ferdinand, 6 Churfyrſter, 24 Hertuger, 8 
Markgrever, 30 Biffopper og Pralater, og mange 
Fyrſter, Grever, Herrer og Geſandtere, erfjendte fine 
Skrifter, og fluttede næfte Dag fin Forfvarstale, der 
varede to Timer, med de Ord: „derſom Jeg ei overvins 
des og overbevifes med Vidnesbyrd af den hellige Skrift 
eller med aabenbare, lyſe og klare Grunde, faa fan og 
vil Jeg ei tilbagekalde, fordi det er hverken ſikkert eller 
klogt at handle mod fin Samvittighed. Her ſtaaer Jeg, 
Jeg fan ei gjøre det anderledes, Gud hjelpe mig , 
Amen!” At han virkelig et kunde andet og fun. adlød 
det guddemmelige Ord, derom maatte enhver overbeviſes, 
ſom horte og forſtod ham, og han forlod Worms egentlig 
ſom Seierherre, men tillige med faa utvetydige Beviſer 
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paa at hans Fiender forberedede hans Undergang, at Fre⸗ 
derik den viſe lod ham optage paa Veien og hemmeligt 
bringe til Wartburg for at ſikkre hans Liv. Hverken 
den keiſerlige Achtserklæring eller Pavens Bannbuller kun⸗ 
de her forſtyrre ham i hans Rolighed, ſom han anvendte 
til af overfætte det nye Teftamente pan Tydſt. Dog 
varede hans Ophold; her fun 10 Maaneder. Paa Ef⸗ 
terretningen om Carlſtadts Billedſtormerie holde Intet 
ham længere tilbage, og trods den nye Achtserklæring 
imod ham fra Nuͤrnberg og udfat for at paadrage fig 
Churfyrſt Frederiks Unaade, "ilede han igjennem hans 
heftigſte Fiende Georg af Sachſens Land til Wittenberg. 
Det Brev, hvori han verfærdiggjør fig for fin Unbvigels 
fe for Churfyrſten af Sachſen vidner ef mindre end hans 
Opforſel paa Rigsdagen i Worms om hans uforfærdede 
Mod og hans Sjelsſtorhed. Luther, ſtrev nemlig til 
Churfyrften: „Jeg vender tilbage til Wittenberg under 
en langt højere Beffyttelfe end en Churfyrſte af Sach⸗ 
ſen kan give mig. Jeg har heller ikke i Sinde at forfans 
ge Beſtyttelſe af Eders churfyrſtelige Maade. Ja, 
naar Jeg vidſte at Eders churfyrſtelige Naade kunde og 
vilde beſtytte mig, faa vilde Jeg juſt ikke keomme. Dem— 
ne Sag ffal og fan intet Sværd raade eller afgjøre. 
Gud maa her regjere alene uden al menneſtelig Omſorg 
og Medvirken. Hvo altfaa her har Tillid til Gud er fig 

ſelv og Andre Beſtyttelſe. Da Jeg anſeer Eders chur⸗ 
fyrftelige Naade endnu alt for fvagttroende, faa fan 
Jeg ei antage E. ch. N. for den Mand, der fan. redde 
ellev beſtytte mig. E.ch. N. maa vidt og ei tvivle paa, 
at der er faget gandſte andre Beſlutninger i denne Sag 
i Himlen end i Nuͤrnberg. Seg vilde ride ind i Leipzig 
om deri ni Dage nedregnede idel Hertug Georger, ens 
hver ni Gange mere rafende end denne. Det er en ans 
den Mand end Hertug Georg med hvem Jeg handler, 
han kjender mig fuldkommen og Jeg fjender og noget 
til ham. Naar Eders churfyrſtelige Maade troede, vil» 
de de fee Guds Herlighed, men fordi De ci troer, har 
de endnu heller Intet feer,” Saa tillidsfuldt og dris 
ftigt turde nu Luther tale til fin Fyrſte, thi han havde 
alerede en Anſeelſe i Verden, der overgik den fyrſtelige. 
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Monſtre paa Maadehold, Lereviisdom og Folkeveltalen⸗ 
hed ere de Præfener, med hvilke ban efter ſin Tilbage⸗ 
komſt i Marts 1522 otre Dage efter. hverandre ſtillede 
"Oprøret i Wittenberg. De vife, hvor meget de tage 
Feil, der i Luther fun fee den heftige Jvrer og ei ville 
lægge Mærfe tll Forſigtigheden i hans Fremgangsmaa⸗ 
de ved Kirkereformen, hans fine Menkeſtekundſt ab og 
Blidhed imod Vildfarende, naar de blot ellers meente 
det godt med Sandheden. Dette Maadehold forlod Gam 
viſtnok, hvor han troede at ſee ond Villie eller et ureent 
Sindelaug eller hvor den evangeliſte Sandhed ſyntes at 
»fvævet Fare. Deraf hans haarde bidende Svar paa 
Henrik gdes Skrift imod ham og Forbittrelſen + hans 
Stridigheder med Carlſtadt og Erasmus. Den ſidſte 
holdt han ei uden al Grund, for noget jordiſt ſindet og 
lunken i den gode Sag, i Carlſtadts Angreb faa hans 
Lere om Nadveren troede han at finde aabenbare Frafald 
og ergjerrig Jverſyge. Under denne Kamp og diſſe 
Anfaægtninger var hans Beſlutning ar bevirke en fuldkom⸗ 
men Reformation i Kirken, bragt til Modenhed. Han 
ſaae at Nationens Begierlighed efter det Lys, hans 
Skrifter udbredte, bebøvede blot en kraftigt ledende 
Hand, blev af tufinde Stemmer hilſet ſom det af Gud 
udvalgte RedfEab til denne Forbedring, fif tydelig Be⸗ 
vidſthed om fit Kald ſom Reformator og ſtreed nu med 
Eftertryk til ſit Verks Udførelfe. Han begyndte 1523 
i Wittenberg at forandre Liturgien og renſe den fra tom⸗ 
me Ceremonier, og gav, da han 1524 felv aflagde 
Munkekappen, Signal til Kloſternes Ophævelfe og til 
Kirkegodſernes bedre Anvendelſe. Aar 1525 ægtede 
han Catharina von Bora, der havde været Nonne i et 
hertugelige ſachſiſt Nonnekloſter, og hvis Flugt han 
havde befordret, Luther vilde imidlertid kun paa en or⸗ 
dentlig Maade have Kirkevaeſenets nye Reform indført. 
Medens han med Raad og Daad gif Rigsfrænderne og de 
fremmede Fyrſter tilhaande heri, erklerede han fig uds 
trykkelig imod de oprorſte Bonders og Gjendobernes Uor⸗ 
dener, og hans Fiender have med Uret føgt at gjøre ham 
til Anſtifter af diffe farlige Mytterier og Fanatismens 
Udbrud. Med en faft og betenkſom Mands Rolighed, 
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der veed hvad han vil, gav han derfor fra 1526 til 
1529 Kirken i Sachſen, under Churfyrſtens Autoritet 
med Melanchtons og nogle andre Venners Biſtand en 
nye medthans Lære overeensſtemmende Orden, og af ſtor⸗ 
ſte Vigtighed var hans Fortjeneſte af Skoleunderviis⸗ 
ningen ved hans ſtore og lille Catechismus. Kun med 
Smerte fan man derimod erindre fig Den Intoleranſe og 
Haardhed, fom Luther vifte imod de ſchweizerſte Refor⸗ 
matorer formedelſt deres" fra hans afvigende Synsmaa⸗ 
de af Nadveren (See Art.Sacramentsſtrid). Det er 
uſtridigt at han herved lagde Grundvolden til den Skils⸗ 
miſſe, der fandt Sted imellem Den lutherſke og refors 
meerte Kirke; men man fan vel vaaftaae, art et ſaadant 
Vaerk fom hans, hvorimod Liſt og Vold uaffadeligt ar⸗ 
beidede, neppe vilde værer bragt iftand uden hans Udgøies 
lighed i Troesſager. Reformationens efter Rigsdagen 
i Aussburg 1530 ſtedſe tiltagende Fremgang og Befæs 
ſtelſe betog nu vel de pavelige og keiſerlige Edikter imod 
Luther al Kraft, men deſto mere maatte han være paa 
Vagt imod de liſtige Papiſters Forføg ved Underhand⸗ 
linger at aftinge ham noget af den erholdte Sandhed; 
og der behøvedes netop denne, fit næften til Trods og 
Stivfind grændfende Faſtholden ved Sandheden for af 
ſikkre den Seieren. Gandſte conſequent férev derfor 
Luther i denne Aand de ſchmalkaldiſte Artikler 1537, gav 
de brandenburgſte og anhaltſte Geſandtere, der 1541 
vare ſendte til ham fra Rigsdagen i Nuͤrnberg for at 
ſtemme ham til Eftergivenhed mod de Eatholſtke et afs 
flaaende Svar og ſamtykkede 1545 et i hans Parties 
Deeltagelſe i Kirkeforſamlingen i Trident. - Den ſtarpe 
og heftige Tone, hvori han forfvarede fin Tro berøver 
ingenlunde hang Standhaftighed dens Fortjenefte, og, om 
end de Perſonligheder, han tillod fig mod fine Fiender, 
bevife af han ef lod fig uhevnet fornærme, faa maa man 
erindre fig hans Tidsalders herffende Tenke- og Tales 
maade, hans Foretagendes Natur, fom ei funde gaage 
fra Haanden uden Kamp og Strid, hans Sygelighed, 
der ei fjelden forſtemte ham og hans levende Phantoſie, 
for af finde Raaheden i hans Yttringer tilgivelige. 
Saaledes fan man og forflare fig de djevelffe Anfægtnins 
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gers Skrakbilleder, der foruroligede ham mete end man 
fEulde troe mueligt med hans funde Fornuft; thi Djevelen 
var i hiin Tidsalder en virkelig Perſon, et ftedfe virkſomt 
onde Princip, og, hvo der opoffrede fig Guds Sag, 
maatte ſtedſe kiempe mod Djevelené Angreb. Nok at 
Luther følte Kraft til ac binde an med Djevelen.  ,, Jeg 
er født til,“ ſiger han ſelv, „at ſtride og ligge til Feldts 
mod Bander og Djevie, hvorfor mange af mine Bøger 
eve ſtormende og krigerſte. Jeg maa bortrydde Klodſe 
og Stene, borthugge Torne og Hakker, udfylde Mo: 
radſer og jevne Banen; men Philippus (Melanchton) 
gaaer vaerſomt og ſtille frem, dyrker og planter, ſager og 
vander med Lyſt, efterſom Gud rigeligen har forundt ham 
Gaver. Men ſtkal Jeg have en Teil, faa ev det mig kje— 
tere, at Jeg taler før haardt og udftøder Sandheden 
for heftigt end at Jeg nogenſinde fEulde hykle og holde 
Sandheden tilbage.” Med Rette funde han give fig 
dette hæderlige Vidnesbyrd; at han overalt gif ærligt og 
uden Falſkhed tilverks, maatte felv hang Fiender til— 
ſtage. Kun Faa havt befiddet den Ligefremhed og ægte 
Redelighed form han; han undfaae fig ligeſaa lider for at 
tiltaae ſine egne Svagheder fom for at tugte andres, Man 
forbauſes over hans utrettede Virkſomhed. Fra 1521 
til 1534 fuldforte han Bibeloverſettelſen, der var vans 
fÉelig og vidtløftig nok til at fyffelfærte en Mands hele 
Liv og alerede herved vilde hans Navn været udødeligt 
blandt hans Nations Lærere; desuden funde han ved en 
Mængde Afhandlinger om de vigtigfte Troesgjenſtande 
fætteg ved Siden af alle Tiders frugtbareſte Skribentere 
og han overgik de Flefte i Mand og udvortes Værd; fra 
1512 prædifede han hver Uge flere Gange, ja i viffe Pe 
vioder dagligt, foreftod de geiftlige Forretninger i Skrif— 
teſtolen og ved Alteret, beførgede fin Ordens og Kloftes 
rets Anliggender, hvilket endog brugte ham til oeconomis 
fEe Forretninger, førte en udbredt latinſt og tydfe Corre⸗ 
ſpondens med Hoie, Lærde og Venner — og midt imellem 
alle diffe Arbeider, der daglig maatte afftaae nogle Timer 
til Bøn og Selvbetragtning, var han tilvede for enhver 
Beſogende, hjalp med Raad og Daad, hvor det behøves 
deg, tog fig af enhver Fattig, der henvendte fig til ham 
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og overgav fig med fin hele Sjel til Selſtabelighedens 
Glæder, hvorved han ſtedſe vifte fig jovialſt, fuld af 
Indfald (der ere opbevarede i hans Tiſchreden) aandrig 
i fin Underholdning og maadeholden i fin Nydelſe. Ders 
hos blev Kunften ham ei fremmed: hans herlige Kirkeſan⸗ 
ge ere bekſendte faavelfom hans afgjorde Forkjerlighed 
for Muſiken, hvori Gan faa ofte muligt var, føgte fin 
Tidsfordriv ved Syngen og Floiteſpil. Kunen ſſelden 
Aands- og Legemskraft funde være alt dette voren og 
med en mindre frær i Natur maatte han længe før bukket 
under for fin beſperlige Virkſomhed. Alerede fra 1532 
maatte Luther Fjæmye med haarde legemlige Lidelfer og 
var i adſtillige Sygdomme Døden nær, Dog levede fan 
til ſit 63de Aar. Kort før ihans fidfte Reiſe til Eisle— 
ben, hvorhen Greverne af Mansfeld kaldte Ham for at 
afgjøre en Strid, ſtildrer Gan fin Tilſtand ſaaledes: 
„Jeg gamle, udlevede, dovne, trætte, folde og nu tillis 
ge eensiede Mand, haabede dog endelig at. faae nøgen 
Rolighed, men Jeg overvældes faaledes af Skriven, Tas 
len og Handlen, fom om Jeg afdrig før havde ſtrevet, 
taltsellev udrettet noget. Jeg er kjed af Verden og Vers 
den af mig, vi ere altfaa lette at ſtille ad, fom en 
Gjeſt der forlader fit Herberg. Derfor beder Jeg om 
en naadig Time og forlanger ei meer af bette Vaſen.“ 
Saaledes fÉrev han i San. 1546 og den 18de Febr. døde 
han i Eisleben og blev begravet i Slotskirken i Witten⸗ 
berg. Han efterlod fin Kone, med 4 Born, og Luthers 
mandlige: Cfrerfommere uddeode 1759 med Martin 
Gottlob Luther, Retsconſulent i Dresden. Mod Lus 
thers Villie blev hang Partie efter ham Faldt det luther⸗ 
ſke, mod hans Billie førtes Se Krige, der begyndte ſtrax 
efter hans D8d og ødelagde Tydffland i fo Aarhundre—⸗ 
der, Luther raadede faa længe han levede til Fred og 
erholdt den; han anfaae det for Ugudeligt at ville med 
mennef£elig Magt forfægte hvad der er Guds Sag, og 
vift nof udrettede hans uͤrokkelige Troe mere for Refor⸗ 
mationen i dens førfte 30 Aar end fiden alle Krige og 
Tractater. 

Cuttich (fr. Liege), en velbefaſtet, ſtor og folke⸗ 
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rig Stad, fordum Biſkoppen af Luttichs Reſidens, lige 
gerved Maas og har mange føjønne Bygninger og Car 
naler ſamt forfEjellige Broer over Maas, blandt hvilfe 
le pont neuf er den anſeeligſte. Det forrige biſtoppe⸗ 
lige Pallads er igjen opført efter den ſtore Ildebrand 
1734. Staden har 47000 Indb., der forfærdige 
Klæde, Kniplinger, Sæbe, Vitriol, Gronſpaan, Fa— 
yence meget godt Saaleleder m. m. Nu hører ettich 
til Provindſen af ſamme Navn i Kongeriget Neder—⸗ 
landene. 

Luͤtzen ſee Leipzig. 

Luͤtzow og det luͤtzowſke Sricorps, Ce Dyds⸗ 
forbund forenede i Undertrykkelſens Tid værdige tyde 
Mrænd, der ved Ungdommens Dannelfe og Underviis—⸗ 
ning arbeidede for en bedre Fremtid. Saaſnart Cfters 
retningen ankom om den franſke Hers Ødelæggelfe i Russ 
land, ſendte de Bud omkring til Univerſiteterne, hvor 
den flumrende Gniſt ſnart opiuedes ft det ungdommelige 
Bryſt. Major von Luͤtzov, en tapper, virkſom og er» 
faren Krigsmand, ſammenkaldte den mandlige Ungdom 
til et Fricorps i Schlefien, befuldmægtiget dertil af 
Kongen. - Dog vilde han ei give fig af.med Planers 
Udkaſt, men ſtaae ſom overſte Anfører, Hvor det gjaldt 
om at hugge ind med Sværdet i de fiendtlige Ræffer. 
For den indvortes Orden, Krigstugt og Mechanik førges 
de Major von Petersdorf og Capitain von Helmenſtreit. 
Corpſet famfede fig hurtigt: de Formuende medbragte 

» Klæder og Vaaben, de Uformuende underftøttedes ved 
rigelige Bidrag af Fedrenelandsvenner. J Begyndel—⸗ 
fen af April 1813 droge de ind i Sachſen med den Be⸗ 
ſtemmelſe at føre den lille Krig i Ryggen af Fienden, 
væffe Folkeopſtand i Thyringen, Sachſen og Weſtphalen 
og ſaaledes blive de Franſte ligeſaa fordærvelige i Tydſt⸗ 
land ſom Guerillas i Spanien. J Thyringerſkoven, 
paa Harzen, i Speſſart havde de Venner, hvis Ord ſnart 
væbnede Landsbyerne; 4000 Geværer laae færdige i 
Suhl og Forbindelſer underholdtes lige til Oſtfriesland. 
Er Udvalg dannede tre Sægercompagnier og en Eſtadron; 
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Overjegere og Officierer valgtes; Ingen kunde 
indtræde i Corpſet naar han ei vilde. tjene ſom Gemeen. 
De ovrige dannede tre Faner (Batailloner) og Eſtadro⸗ 
ner. Blandt diſſe fordeeltes adſtillige af Jegercompag—⸗ 
nierne ſom Overjægere og Officierer. Ved Hærens Til⸗ 
bagetog efter Slaget ved Luͤtzen vare endeel af Fodjæger: 
ne, ſom havde ſtaget i Leipzig, vendt tilbage til Schle⸗ 

ſien. Derved var Jahn, Reil.og flere Anforere adſkild— 
te fra Luͤtzow, form endnu tilfyndet af den altomfattende 
Frieſen, der ſiden ved Vereul blev dræbt af franffe Bon⸗ 
der, og den altbegeiftrende Korner gif med Rytteriet 
over Elben og Saale, medens den tilbageblevne Deel af 
Fodfolket, under Anfsrſel af Major von Petersdorf 
fværmede med uvolig Uvirkſomhed frem og tilbage langs 
Elben, Det Haab, den 7de Juni 1813 i Forening 
med Woronzow og Czernitſcheff, ſeierrigt at befærte 
Leipzig, tilintetgjordes ved Vaabenſtilſtanden. Hermed 
ophørte Fricorpfet efter detég ældre Ydee. Under Vaa—⸗ 
benftilfanden blev Rytteriet desuden næften gandſte ode⸗ 
lagt ved Kigen, ved Wuͤrtembergernes berygtede Over— 
fald under Normann. Efter Vagabenſtilſtanden vare 
dog Luͤtzowerne ſterkere end forhen, næften 4000 Mand, 
forſynede med Rytterie og ſpert Skyts. Men heller 
ikke nu blev Corpſet henfigtsmæsfigt brugt. Det fom 
under Anførfel af General Wallmoden, der tvungen af 
Omſtæendighederne maatte afholde fig fra at gaae ans 
grebsviis tilverks. De førte Jegere udmærvrfede fig ved 
Tabverhed, oftere endnu ved driftig Forvovenhed i 
mange ſmage Fægtninger mod betydelig Overmagt ved 
Elben og Weſeren, men noget, Stort kunde faa meget 
mindre udføres, ſom Corpſet afdrig var ſamlet. Forſt 
i Dec- famlede det fig igjen ved Boitzenburg. General 
v. Bulow faldte det nu til Holland. J Celle ſtodte 
kuͤtzowerne paa den fvenffe Armee, og Kronprindſen af 
Sverrig valgre dem til fit Fortrav, en Udmarkelſe, der 
dog ei var Erftatning for den Bersmmelſe, der var at 
vinde i Frankerig. Luͤtzow, der neppe var helbredet for 
fvære Saar følte fine Folks trykkende Stilling for Hams 
burg og Gluͤckſtadt; ban drog. bort med Tilladelſe, med 
en Deel af Rytteriet og med Løfte, ſnart at falde de ov⸗ 
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rige til ſig. Ved den bluͤcherſke Armees Tilbagetog uds 
førte han med Mod og Indſigt de Wrender, Bluͤcher 
gav ham til St. Prier. Syſſelſat med at dekke en Af⸗ 
deling preusſiſt Skyts, opholdt han fig for længe og falde 
med fin lille Magt i Bøndernes Hænder. Han miftede 
mange af fine Folk og reddedes ſtarkt faaret fun fra fulde 
kommen Undergang ved en franſt Landmands Welighed. 
Ved Slutningen af Sanuav 1314 brød den anden Deel 
af Corpſet under Capt. von Helmenſtreit fra Oſterſoen 
til Rhinen. Nye Befalinger ſeadte den lette, flyvende 
Hob for Faſtningen Juͤlich, hvor den, fammenfmeltet 
til 1300 Mand, i tre liger maatte kjewpe mod en, fer 
Gange frærfere Fiendes daglige Udfald. Luͤtzowerne ans 
kom for fildigt til Laon for at kunne drage med ſom 
Seierherrer ind i Paris. Efter Freden er Corpfet 
oploſt. 

Luxdorph (Bolle Wilhelm) blev født 1716 og 
varen Son af Oberſt Chriſtian Lurdorph- til Mørup. 
Efterat have taget førfte Eramen 1733 og derpaa Cras 
men philofophicum og Baccalaurgraden 1734 blev ban 

-» dette Aar anfat ſom Sekreteer i det danſke Cancellie, 
derpaa blev han Landsbommer i Sjelland og traadde ſom 
Aſſeſſor i høiefte Ret i Aaret 1744. J Aaret 1740 
blev han bekjendt med den udødelige Hiſtoriker P. F. 
Suhm, med hvem han fluttede en varig Venſtabefor⸗ 
bindelfe. Suhm har forfattet Luxdorphs Characteriſtik 
og havde den fortrinligſte Leilighed til at lære at fjende 
ham ved den fortrolige Omgang, der fandt Sted imel— 
lem dem. Som Affeffor i høiefte Ret vifte han ei alene 
udmærfede juridiffe Kundſtaber men gjorde ogſaa færdes 
les fine og træffende Bemerkninger. Dog fod han fig ei 
nøie med det juridiffe Studium; ban gav Poefien For— 
trin og har viift fit Kald hertil ved fit bekjendte ſatiriſte 
Digt, Toſſernes Lykſalighed. Han ſtrev det danſte 
Sprog ſaaledes at Ingen ſtrev der renere og var hjemme 
i Philoſophien. Formedelſt hans Kundffaber blev han 
tilligemed Suhm 1746 optagen fom Medlem af Selſka⸗ 
bet for den danſte Hiftories og der danſte Sprogs Fors 
bedring og Aars derpaa udnævne til Juſtitsraad. 
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Derpaa blev han Generalprocureur, fik Titel af Etats⸗ 
raad, faa af Conferentéraad og endelig af Geheime⸗Con⸗ 
ferentsraad. Luxdorph var og Medlem i Commiſſionen, 
der Æulde aflevere det ſtore kongelige Bibliothek, i 
Selſkabet for de fEjønne Videnſtaber, i den magnganſtke 
Commisſion, og i den Commiſſion, der Fulde gjøre Kors 
-flag til Univerſitetets og de lærde Skolers Forbedring. 
Han udførte den Mængde Forretninger, han havde 
maattet paatage fig, med ſamvittighedsfuld Nidkjerhed, 
men glemte desuagtet ei Videnſtaberne, for hvis Stus 
dium han havde ſamlet et meget koſtbart Bibliothek. 
Han ftod ogfaa i Forbindelſe med fin Tids meeſt udmærs 
fede Lærde og Statens vigtigfte Mænd, fom en Hjelms 
ſtjerne, Stampe, Guldberg, Kofod Ander, Schnning, 
Anderfen, Langebek m. fi. $ Omgang var han mune 
ter og vittig, ſtjondt han, naar han var alene, plagedes 
af Hypochondrie. Han fandt meget Behag i Landlivet 
og holdt meget af at ſpadſere. Saaledes var hans Tid 
deelt imellem vigtige og gavnlige Forretninger og de able— 

ſte Forngielfer (Man efrerlæfe Suhms Charakteerſtil— 
dring af Lurdorph i hans ſamlede Skrifter). Luxdorph 
døde 1788. 

i Luxembourg (Frengois⸗Henri af Montmorench, 
Hertug af), Marſchal af Frankerig, en Søn af den ber 
rygtede Grev Boutteville , der for en Duels Skyld blev 
henrettet under Ludvig 13de, blev føder den $de Jan. 
1628. Han var en Elev af den ftore Condé, under 
hvem han 1643 bivaanede Bataillen ved Rocroi. Ale 
rede ved Erobringen af Franche Comté, 16068, hvorved han 
commanderede fom Generallieutenant vifte hans. glim— 
rende Genie fig. J Holland, hvor fan førte Overcoms 
mandoen 1672 erobrede han de hollandſte Feſtninger og 
ſlog Generalſtaternes Armee ved Bodegrave og Woerden. 
IJ dette Feldttog havde han tillige Leilighed ar gjøre det 
berømte Tilbagetog, fom Hollænderne felv ei funde nægs 
te deres Beundring; han gik nemlig med en Armee af 
20000 Mand igjennem en fiendtlig Armee af 70000 
uden at denne var iftand tilat ſtade ham. Efterat han 
havde bivaanet det andet Feldttog i Franche-Comté, var 
han med i Slaget ved Senef, nødte Prindfen af Oranien 

Å! 
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fil at ophæve Beleiringen for Charleroi og erholdt ende⸗ 
lig Marſchalsſtaven 1675. - Mu anførte han efter Tus 
rennes Død en Deel af den franffe Armee, men var 4 
Begyndelſen ef meget lykkelig, thi Philivsburg erobres. 
des for hang Pine, og han føgte forgjeves af komme 
Staden til Ajelp, med en Armee af. 50000 Mand. 
Dag var han fiden heldigere mod Prinds Wilhelm af 
Oranien, af hvem han ſaae ſig pludſeligt overfalden, 
men han tilbagedrev bam med Held. I. Aaret 1690 
vandt. han det berømte Slag ved Fleurus i Flandern, 
hvilken Seier efter alle franffe Officierers  eengerimige 
Udſagn, ene og alene maa tilſtrives Luxrembourgs overs 
veiende Talenter, Naſte Aar vandet han Slaget ved 
Leufe. Endnu haderligere for ham var Slaget ved 
Steenkirken, hvor han, ſtuffet ved en falſt Efterret— 
ning, blev. overfalden i Sovne, men ikke deſtemindre 
ved fine ligeſag lykkelige ſom kunſtige Bevagelſer vidſte 
at rive Fienden de erholdte Fordele af Henderne; kort 
derpaa flog han Kong Wilhelm aldeles ved Neerwin— 
den 1693. Kirken Notre Dame i Paris blev neſten 
gandſte opfyldt med de Faner, der erobrer” 6 i denne 
mordere Fegtning. Da Luxembourg kort derpaa havs 
de begivet fig til Paris, for at bivaane en Hoitidelig— 
hed, ſom ſkulde gives i denne Kirke, tilraabte Prinds 
Conti, der ledſagede Marſchallen, Mængden ſom holdt 
Doren beſat: „Mine Herrer, lader dog Notre Dames 
Tapezerer komme frem!” Luxembourg endte fin hæs 
derfulde militaire Løbebane ved den fånge og befværlige 
Marſch, ſom han i Fiendens Paaſyn gjorde fra- Vigs 
namont til Schelde nær ved Tournay. Saa berømte 
denne fore Feldtherres Seire ere, faa mærkværdig er 
den ſynderlige Proces, hvori han blev indviklet. Man 
befEyldte ham nemlig for, at have taget Deel i en bes 
fjendt Forgiftelſeshiſtorie og kaſtede ham 1680 i Gas 
ftilen, hvor han maatte bebøe et Hul, der var 65 
Skridt langt. Efterat han nogle Gange var bfeven 
forhørt og havde tilbragt 14 Maaneder i Baſtillen, fatte 
man ham i Frihed uden at have fældet nogen Dom 
om hans Skyld eller Uſtyld. Af en faa egen Natur 
denne Proces var, fan fynderlig var det og, at Mar⸗ 
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ſchallen, efter af være kommen udnf Baſtillen, forrette⸗ 
de fin Tjenefte ſom Capitain ved Livvagten ſiden ſom før, 
og at Kongen aldrig med eet eneſte Ord omtalte denne 
Proces tif ham. Den bedſte Maade, hvorpaa han 
kunde forſvare fig imod de gjorde Beſtyldninger, vare de 
Seire, han ført derpaa vandt over Hollænderne. Han 
døde den 4de San. 1695, og hele Frankerig begræd $ 
ham den frørfte General paa Ben Tid.  Mærfværdige 
vare de Ord, han fagde paͤa fin Dodsſeng, og hvilke alle 
Helte burde erindre fig: „Nu Jeg fEal fremtræde for 
den almægtige Guds Domſtoel, onſter Jeg, iſtedet for 
alle mine Seire, at have givet de Fattige er Glas 
Band. 

Luxemburg, Hovedſtaden iStorhertugdemmet 
af ſamme Navn, der tilhører Nederlandene, ligger ved 

" Floden Elze og er cen afde vigtigſte Feſtninger i Euro— 

pa (nu en tydſt Forbundsfeſtning). Indbyggernes Ans 
tal beløber fig til omtrent 10000. Joſeph den 2den, 
fom havde den Henſigt fun at have een Feſtning i Dels 
gien, lod alle de øvrige undtagen Luxemburg, demolere, 
for i Nodsfald at kunne gjøre fig til Herre af hele Lans 
det uden af ſvaekke fin Hær ved af befætte mange Faſtnin— 
ger. Luxemburg blev faaledes anſeet for Nøglen til Jes 
derlandene. J Vinteren 1794 blokerede de Franffe 
Luremburg, udhungrede og tvang endelig Staden til 
Overgivelſe den 6te Juni 1795. 

LCuxus, Dragt eller Yppighed, er, fom Følge af 
Rigdom, Tilbsielighed til og Beſtrabelſe for Livets 
ForvfEjønnelfe og fin Tilværelfes Forædling, ved Opfin⸗ 
delfen og Anvendelſen af ftedfe nye, ſtjonne og behager 
lige Nydelſesmidler. Diſſe gaae ud paa Glands, Pry⸗ 
delfe og funftigt udtænke Beqvemmelighed, med Henſyn 
til Boliger, Klædedragt, Equipager, Huusfolk, Maals 
tider 2. Saaledes betragtet bliver Luxus ei alene 
hoiſt nyttig og nødvendig, da den letter Opnaaelfen af 
en Deel af Menneffets Beſtemmelſe, phyſiſt Velſtand, 
men tillige udbredes denne Velſtand imellem den ſtorſt 
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mulige Menneſkemaſſe og arbeider følgelig ftedfe imod 
den almindelige Nationalvelſtand ſtadelige Formueulig— 
hed, ſom ingen Stat, med Henſyn til Mobiliarformuen 
er iſtand til at forhindre. J Henſeende til Luxus kan 
det undertiden blive Regjeringens Pligt at indffrænfe 
famme, naar den gaaer for vidt og ſtader Borgervels 
ſtanden iftedet for ar fremme ſamme. Det har viift fig , 
at ingen Love mod Lurus formaaer at hemme den. 

) Luxynes (Albert, Hertug af) var født 1573 i 
Mornas og tog fom den førfte af fin Familie fit Ophoidée 
ſted i Paris. Hang Forfædre, der førte Navnet Aibers 
fi, vare udvandrede fra Florents, deres Fædreneftad, for— 
di deres IAnfeelfe og deres Rigdomme vafte Borgernes 
Misundelſe, ja endog; havde foranlediget en Revolution, 
og havde nedfat fig i Mornas. Han erhvervede fig Luds 
vig 13des Yndeft og ftyrtede Marſchal d'Ancre, ſtjondt 
denne havde været hans Velgjører, og tilegnede fig hans 
Eiendomme, ſamt traadde i hans Sted i Spidfen af Re— 
gjeringen. Fire Aar efter, 22de Apr. 1621, blev han 
uagtet fin Uerfarenhed i Krigsvidenſtaben, udnævnt til 
Connetable af Frankerig. Havet til den hoieſte Spidſe 
af Indflydelſe, vakte han netop ved denne Indflydelſe 
Kongens Iverſyge og anvendte alle Midler at forøge dens 
ne Stemning. For at befæfte fin egen Magt øg tillie 
ge fætte fig faſt i Kongens Yndeſt, vafte ban 
1621 Krigen imod Hugonotterne, tilfægtede fig nogle 
Fordele over dem, men funde ei fratage dem det fafte 
Sted Montauban og dødeden 15de Dec. 1621 af Skar⸗ 
lagensfeber. Men endnu førend det fidfte Aandedræt 
forlod ham, blev han forladt af fine Creaturer, der hide 
til i ham havde hyldet den almægtige Miniſter og faales 
des plyndret, at der ei blev et Stykke Lærred tilbage, 
hvori han funde begraves, Han døde afſtyhet af Folket 

og lider beklaget af Kongen. E 

Luzac (Johannes) Profeſſor i de ſtionne Videns 
ſkaber og Fedrenelandets Hiftorie i Leyden, er bekjendt 
fom Udgiver af den i hele Curopa udbredte Leydner franſke 
Tidende, der, ſaalange den redigeredes af ham, af alle 
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Statsmend og Hiſtoriens Venner betragtedes ſom Ga- 
zette diplomatique, Han har forfattet adſtillige fors 
træffelige Skrifter i ovennævnte Fag. Under Revolu⸗ 
tionen havde han Ubehageligheder, formedelſt hans Miés 
fornøielfe med det democratif£e Partie. Han endte fit 
Liv den 12te Jan, 1807, da et med Krudt fader Skib 
ſprang i Luften. 

Luzern eller Lucern, ved Lucernerfsen og Udlobet 
af Ruͤß, er temmelig ſtor, men indbefatter mange Haver 
i fin Omfang. . Floden deler Staden i to ulige Dele, der 
ere forbundne ved fire Broer. Det derværende Silke— 
manufacturer af Vigtighed ſaavelſom en Papiirmølle 3 
desuden driver Staden en ſterk Tranſithandel. Souve—⸗ 
rainiteten over det hele Canton tilfom de egentlige Borges 
re, hvoraf det ſtore Raad paa 100 Medlemmer valgtes. 
Er Udſkud af ſamme, der beſtod af 36 Perfoner, erholdt 
lidt efrer lidt en meget ftor Indflydelſe, faa at Lucern 
var det meeft ariftofratiffe Canton i hele Schweitz. Den 
pavelige Nuntius refiderede i Lucern, fom det. førfte og 
ivrigfte carholffe Canton. Der udføres Sviin, megen 
Oſt, meget Korn, tørrede Svedſter 26. 

Lyceum kaldtes en Brydeſkole i Athenen, i hvis 
bedæekkede Gange Ariſtoteles foredrog fin Philoſophie, af 
det i Nærheden ſtaagende Avollos Tempel (af Aurxeroc, 
Ulvedræber). Ariſtoteles til Wre bleve de hoiere latin— 
(Fe Skoler i Stæderne kaldte Lyceer, fordi den ariſtote⸗ 
liſte Philoſophie der lærtes i den ſtolaſtiſte Form. , 

B.ycien og Lycaonien to LandfEaber i Lilleaſien. 

B.ycopbron, født i Chalcis paa Cuboea, Grammar 
tifer og berømt Sorg eſpildigter, levede 284 f. Chr. une 
der Mrolemæeué Philadelphus, hos hvem fan gjorde fig 
yndet ved fine Epigrammer, hvortil han ſynes at have 
havt mere Anlæg end til af være egentlig Digter. Han 
ſkal være død af et Saar, fom Cen af hans Modftandere 
bibragte ham med en Piil, da han diſputerede omen 
gamle Digteres Fortrin. Af hans gr have vi du 
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kun ef Sørgefpil, Caſſandra (Alexandra), der er forfat⸗ 
tet i Jamber, men meget fvært og overleſſet med mange 
morke Hentydninger. En ſenere Grammatiker Jehan—⸗ 
nes Tzetzes har ſtrevet en. Commentar dertil. Den beds 
fte Udgave af dette Sorgeſpil ev: Cum comment. Is 
Tzetz. cura Joh. . Potteri, Oxon. e Theatro 
Sheld. 1697 og 1702 ieet Foliobind. De flefte af 
Lycoprons Skrifter ere tabte. Tzetzes bevidner, at 
han bar fÉrevet 64 eller 66 Sorgeſpil, hvoraf Suidas 
nævner 20. De tilbageblevne Fragmenter af hans tabs 
fe SÉrifter har Guil, Canterus lib, VI novar, Lectio- 
nun Cc. 17 ſamlet og oplyſt. Hos Diogenes Laertius, 
Heſychius og Athengus ev endnu ophevaret et Stykke af »- 
et ſatiriſt Drama, hvori Lycophron ſpotter Menedemus, 
Stifter af den eretriſte Skole og andre Philoſopher. 
Athenaus tillægger ham eg udtrykkeligt er Værk over 
Comoedierne, hvori han ſynes at have oplyſt Ariſtopha— 
nes, Cratinus og andre. 

Lycurgus, Spartanernes berømte Lovgiver (es 
vede far og efter Iphitus's forſte Olympiade og var en 
Søn af den ſpartanſke Konge Eunemus og Dionaffa, af 
Proclidernes eller Curytionidernes Slægt. Hans ældre 
Broder Polydectes fulgte Faderen i Regjeringen, men 
døde ſnart øg efterlod Lycurg Riget. Kort derpaa blev 
det bekſendt, at Polydectes's efterladte Gemalinde var 

frugtſommelig. Da Lycurg fif dette at vide erflærede 
han, at, hvis hun fødte en Søn, vilde han være den 
forſte, der erfjendte ham for Konge. For af overbevife 
Lacedemonierne om Oprigtigheden i hans Sindelaug, 
nedlagde han den fongelige Titel og foreftod Riget fun 
ſom Formynder for den tilkommende Kongeſon. Imid— 
lertid lod Dronningen ham ſige, at hun uden Omftæns 
digheder vilde dræbe fit Garn, hvis han vilde ægte hende. 
Han ſmigrede hende med falſt Haab og faae fig derved 
iſtand til at redde Livet paa den unge Prinds, hun føde 
fe. Da Folfet glædede fig over denne Begivenhed, gav 
han den unge Prinds Navnet Charilaus (Folkets Glæde). 
Lycurg havde alerede ved fin viſe Statsforvaltning er— 
hvervet fig almindelig Agtelſe; denne. Handling af den 
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meeſt ophoiede Uegennyttighed hævede Gam til den høie” 
ſte Spidſe af Berommelſe, men vafte ogſaa mange for 
nemme Spartaners Misundelſe imod ham. J Spidfen 
for diffe fod Dronningen, der var yderſt opbragt paa 
Lycurg, fordi han havde fEuffet hende. Hun udſprede— 
de blandt Folket, at det var farligt, at betroe Thronars 
vingens Liv i den Mands Hænder, der kunde have den 
ſtorſte Fordeel af hans Dod. For at undgaae denne 
vanærende Mistanke nedlagde Lycurg ei alene Formyns 
derffabet for den unge Konge, men forlod endog Lacedæs 
mon. Maaſkee ogfaa Lyſt fil atlære ar fjende fremmes” 
de Nationer ſamt deres Sæder og Skikke bevægede ham 
til fin Beflutning. Forſt beføgte han Creta, hvor den 
viſe Minos's Love, der overalt bevirkede Fendrægrighed 
og Borgerlykke, tiltrak fig hans hele Opmærffombed. 
Der lærte han at Fjende Thales , indgik et fortroligt 
Venſkab med ham og indbed ham endeligt til Lacede⸗ 
mon, for ved hans Sanges Harmonie ſaavelſom deres 
vife Indhold, at ſtemme Sndbyggerne til Enighed og 

" Lydighed. Fra Creta gif Lycurg til Jonien. Her 
gjorde Indbyggernes gvindagtige og fururiøfe Levemaa⸗ 
de og Lovenes deraf følgende Kraftloshed, der dannede 
en fan paafaldende Contraſt med ide cretenſtſte Loves 
Simpelhed og Strenghed, . ef ufordeelagtigt Indtryk 
paa ham. Men derfor blev han holdt ſtadeslos, ſom, 
man figer, ved af finde Hsmerå Digte, Herfra fkal 
han endnu have gjort flere Reiſer, ſom til Egypten, 
Indien og Spanien. Men, da der i de lycurgiſtke 
Love ei findes mindſte Spor af den ægvytiffe og indiſte 
Viisdom, faa tvivler man om Sandheden af diſſe 
Reiſer. Imidlertid blev Lacedemon forſtyrret af nye 
Uroligheder; de fvende Konger Archelaus og Charis 
laus ſtode ei i nogen Anſeelſe og den hele Statsforvalt⸗ 
ning var kommen i Uorden. J dennne Statens be— 
fænfelige Stilling var Lycurg den eneſte Mand, af 
hvem man ventede Hielpog Redning. Folket føgte i 
ham Beſkyttelſe mod de Store, og Kongerne troede at 
han kunde temme Folfets Ulydighed. Meer end era 
gang kom Geſandtere til ham for at bede ham ile 
Staten til Ajelp, Længe modftod han; men endelig 
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gav han efter for fine Medborgeres ivrige Onſter. Ved 
fin Ankomſt til Sparta mærfede han fnart, at Talen 
ei funde være om Affkaffelſen af nogle Lovſtridigheder 
og Misbrug, men at den hele Statsforfatnings Oms 
dannelſe maatte være hans HOiemeed. Den Agtelfe, 
hans Perſonlighed, hans Fodſel og iſer Statens vie⸗ 
blikkelige Stilling forſtaffede ham hos ſine Medborgere, 
gav ham Mod til ei at lade ſig ſtrekke af de Hindringer, 
der vare i Veien. Han forfømte heller ikke at drage 
Guderne med i fin Sag; det delphiſte Orakel fvarede 
paa hans Spørgsmaal: Guderne modtage dit Offer 
med Velbehag og ved deres Biſtand vil Du lægge Grun—⸗ 
den til en fortræffelig Statsforvaltning. Han forføms 
te heller ingen af de Forholdsregler, ſom Klogſkab vifte 
ham imod fine Misunderes Had: tredive af hans Vens 
ner blandt de anſeeligſte Borgere maatte bevæbnede leds 
fage ham i Folkeforſamlingerne. Denne Forfigtighed 
var ei unødvendig fom Følgen vifte, Charilaus flyg— 
tede til Minervas Tempel, men vendte tilbage paa Lys 
curgs Forlangende, og gjorde, ſaavelſom den anden 
Konge Archelaus fælledg Sag med ham. Det førfte 
Skridt, han nu gjorde var, at han ved Siden af Kons 
gerne fatte et Senat (Geruſia) af 28 ved deres Alder 
ærværdige Perſoner (Geronter), uden hvis Samtykke 
hine Intet maatte foretage ſig. Derved udvirfede han 
en gavnlig Ligevægt mellem Kongernes Magt og Folkets 
Overmod. Dette erholdt tillige Ret til at give fin Stem⸗ 
meom Statsanliggenderne, uden dog felv at kunne 
raadflaae derom, da der var indſkrenket til at kunne ans 
tage eller forkaſte hvad Kongerne eller Raadet havde for 
reſlaget. Spartanerne ſamtykkede for det mefte uden 
Modſtand i alle Lycurgé Indretninger. Blot Eiendom⸗ 
menes lige Fordeling vakte et Oprør af de Rige, hvilket 
tilſidſt blev faa heftigt, at Lyeurg fun formaaede at reds 
de fit Liv ved en hurtig Flugt tiler nærliggende Tempel. 
Paa Veien dertil fif han et heftigt Slag over Hovedet, 
fom ſtal have koſtet ham det ene Pie. Han gjorde In⸗ 
fet videre end han vendte fig om og vifte fine Forfølgere 
det af Blod overftrømmede Anſigt. Dette Syn ops 
fyldte alle med Skam og Fortrydelſe; de bade ham om 
Forladelfe og ledfagede ham med Wrefrygt hjem. 
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Gjerningsmanden, en fornem Yngling af haftig og opbru⸗ 
fende Characteer, blev ham udleveret. Men Lycurg 
tilgav ham og [od ham gaae fuld af Skam over Lycurgs 
hoimodige Sindelaug. Da Spartas Forfatning 
var fuldkommen befæftet, tenkte Lycurg paa fine Loves 
Overholdelſe for Fremtiden. Efterat han nemlig havde 
taget en hoitidelig Ced af alle Borgerne, at de før hans 
Tilbagekomſt ei vilde forandre noget ide indførte Love, 
reiſte han til Delphi og ſpurgte Oraklet, om de nye Love 

vare iftand til at befordre Spartas Lykke? Svaret var: 
„Sparta vil blive den meeſt blomſtrende Stat, faalæns 
ge den vil iagttage diſſe Love.“ Dette Svar fendte han 
til Lacedemon, og nu fældte han Forviisningsdom over 
fig felv. Han døde fiden langt fra fit Fedreneland, form 
man paaftaaer, en frivillig Hungersded, efter nogle t 
Cirrha, efter Andre i Clig eller paa Creta. Paa hans 
Befaling blev hans Legeme brændt og Aſten ſtrset i Has 
vet, for af den aldrig ffulle bringes til Sparta, faa at 
Folket der ei paa nogen Maade kunde troe fig løft fra den 
givne Eed. Et Tempel indviedes ham til Cre i Spar— 
ta, og af hans Venner ſtiftedes et Selſtab, der ved— 
varede til Spartas fenefte Tider, og hvori Mindet 
om hans Dyder høitideligholdtes. Lycurgs Hoved— 
henſigt var atindføre en blandet Regjeringsform i Spar— 
ta, og denne ſammenſatte han af Monarchie, Ariſto⸗ 
fratie og Demofratie, faa at det ene indſtrenkedes ved 
det andet. De to Konger og Senatet ſtode i Spidſen af 
Regjeringen; dog erholdt Folfet en middelbar Deel i 
ſamme, da det, fom før er faget, fif Rer til at antage el⸗ 
lev forfafte Kongernes og Senatets Befluininger. Han 
inddelte derpaa Spartas Borgere i tre, efter Andre i 
fer eller flere Stammer og diffe igjen i 30 Laug. Med 
denne Indretning ſtod ſandſynligviis Politie- og Rets—⸗ 
beſtyrelſen, ſamt Krigsvæfener i Forbindelſe. Da iev— 
rigt Sparta ei længer var nogen raae, vild Stat, men 
ſammes Indbyggere havde naget en temmelig Grad af 
Dannelſe, maa man billigen beundre Villiens og Geniets 
Magt hos Lycurg, hvorved han forftod gandffe af oms 
ſtabe Spartanerne, faavel i borgerlig ſom moralſt Hens 
feende, og paalægge 'et overdaadigt Folk Undværelfe og 
Opoffrelfe Lindtil ivets forſte Nodvendigheder. Hans For⸗ 
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flag til Formuens lige Deling fandt vel i Forſtningen, 
fom ovenfor er anført, den heftigſte Modſtand, men 
blev desuagtet af ale Borgerne antaget ſom gjeldende 
Lov, hvilken og idet Hele tager, ſtod ved Magt indtil 
efter Lyfanders Tider. Da Lycurg forandrede Spartas 
Forfatning, fandt han alcrede en tredobbelt Stand imel⸗ 
fem Borgerne, de herſtende Spartanet, de ſtkatſtyldige 
Lacedæmonier og de livegne Heloter. Diſſe ſidſte, de 
gamle Indbyggere af Staden Helos, havde modfat fig 
Kong Agis den Iſtes Undertrykkelſe og vare derfor af 
ham gjorde til Siaver, — Ingen enfelt Borger, men 
hele Staten havde at byde over deres Liv og Frihed. 
Til deres Fortrin hørte, at de maatte gifte ſig og at de 
funde benytte den dem tildeelte Ager for en vis Afgift, fom 
Herren ei uden Skam kunde forhgie. " Dog bleve de mes 
get ofte gruſomt behandlede, og bette foraarfagede mange 
Uroligheder iblandt dem, af hvilke Parthenierkrigen og 
den tredie meſſeniſte Krig ere de betydeligſte; det hørte 
iøvrigt til Spartanernes Politik i Almindelighed at yde 
myge Heloterne. Saa gruſomt det og ſynes at Lycurg 
kunde lade diffe Heloter blive i deres oprørende Slaverie, 
faa lider Anſtodeligt havde det for Grakerne, hvis Frihed 
ei alene tillod Sfaveriet, men endøg gjorde famme nødse 
vendige: Vilde Lycura vinde Spartanerne, Hovedfols 
fer i Staten, for fin nye Forfatning, faa funde han ei 
tilſtaae Lacedemonierne og endnu mindre Heloterne lige 
Rettigheder med dem. Sandſynligviis havde Lycurg 
heller ikke felv nogen Idee om Urvetmæsfigheden i en faas 
dan Forffjel mellem Menneſter. Han føgte faa meget 
muligt at Jvælfe de Baand, ſom Natur, Slægt fab og 
Kjerlighed knytter imellem Menneſkene, underordne dem 
Statens Bel og indffrænfe dem ſaaledes, at de ei funde 
være ſamme hinderlige. Han behandlede Kierlighed 
ſom et blot Middel til af ſtaffe Staten kraftfulde Borges 
re og herved udvortes Uafhengighed. Han faftfatte en 
vis Straf for Peberfvende eller ſaadanne Perſoner, der 
giftede fig for ſildigt eller ægtede en Perſon af uligeAlder 
og Legemskræefter, vanſteiiggſorde Omgangen hos Ny— 
gifte for ſtedſe at holde deres Tilbstelighed uſpokket og 
tillod udlevede og fvage Mænd at overlade deres Koner 
til fraftfulde Ynglinge ;” faavelfom [funde Mand, der 
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havde ſvage Koner at udbede ſig en anden Mands Kones 
Efter hans Love vare Børnene ei Foreldrenes med Sta⸗ 
feng Ciendom. Denne afſagte førft Dommer, om Bor⸗ 
nene fEulde [eve eller døe og beſtemte derpaa, uden: Forel⸗ 
drenes Samtykke, deres Opdragelfe. For at bevirke 
Maadehold mellem Folket, befalede ban en ſimpel Bygs 
ningsmaade af Hufene og fælleds Maaltider, ligeſom 
han ſtrengt forbød, hjemme at overlade fig til Overdaad 
og drikke meer end befgvedeg. Ingen Fremmed turde 
opholde fig længer i Sparta end nøvendigt var; ingen 
Spartaner gaae ud af Landet undragen i Krigstider. 
San maatte ikke efte Guld eller Solv; til Penge brugte 
man Jern. Heller iffe maatte nogen Spartaner opoffre 

ſig VidenFaberne, men blot læve der Uundvarligſte, ei 
: opføre Sfuefvil; ingen Digter,” Kunſtner eller Taler 
maatte uden Hprighedens Tilladelfe opholde fig iblandet 
Spyartanerne. J Spartas religiøfe Forfatning forans 
drede Lycurg intet; Gan benyttede famme derimod, ſom 
før ev omtalt, til politiſte HenNgter; han forenede endog 
den ypperſte Præfts Værdighed med Kongens — Han 
paabød en gandͤſke ſimpel Begravelſe, forbød al offentlig 
Klage og indffrænfede Privatſorgen fil 11 Dage," men 
[od de Døde begrave i Staden og Mindesmarker sprettes 
for dem ved Templerne, deels for at hæbre de Dødes 
Minde, deels og for at Haabet om flige Wresbeviisnin⸗ 
ger maatte formindſte Dodsfrygten. Med Henſyn til: 
Retspleien faſtſatte han kun faa Love, thi der behovedes 
fun faa fan længe det af ham befalede Maadehold fandt 
Sted. Føvrigt bleve de opkomne Stridigheder afgjorde 
enten af Kongen efler af Folkeforſamlingen eller af Ges 
rufta eller maaſkee hyppigſt af upartiſte Borgere. Til 
Lyeurgs Indretninger hørte videre den Érigerffe Opdras 
gelfe, der ſtulde undertrykte enhver Smertesfolelſe og 
Frygt for Døden. Begyndelſen til en Krig var Spar: 
fanerne Begyndelſen til en Feſt og Leiren et Wedergqvæs 
gelſesſted Her ophorte al Strenghed i Levemaaden, ſom 
de maatte iagttage hjemme, ſelv Legemsbvelſerne for— 
mindſkedes. Seier eller Død var Spartanernes hoieſte 
Sæder; evig Skſendſel traf de Feige on Flygtende. Til 
at vekke Mode: hos Spartanerne tjente og den Lov, at 
Sparta ef maatte omgives med Mure, at ingen Fæft 
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ninger fulde formes, at ingen Fiende gjentagne Gange 
fulde bekriges, at den Slagne ei ſtulde forfølges for langt, 
den Døde ei plyndres under Træfningen, at den faldne 
Helt fEulde bøgraves paa en hoitideligſog udmerket Maade, 
efte holdes og Billedftørter og Templer opreiſes til hang 
Minde, Jovrigt ſkulde Sparta efter Lyeurgs Mening 
ei være nogen erobrende Stat, hvilket fees af Forbudet 
mod at holde en Flaade. Da engang en ſpartanſt Kons 
ge havde flager Argierne og hans Bundsforvandte raas 
dede ham at underkue dette Folk, fvarede han: „Det 
var en Uretferdighed. Vi føre fun Krig for at ſikkre 
vore Grændfer,. men et for at erobre et Land, hvortil vi 
ingen Ret have.“ Denne fpartanffe Regjeringsform 
er [igefaa tit dadlet fom voeft af de gamle Skribentere. 
Til Dadlerne hører fornemmelig Plato, ſom bebreider 
Lycurgs Love, at de med fuldfommen Undertrykkelſe af 
alt det Menneſkelige, have hævet den mechaniſke Taps 
perhed til den bøiefte Dyd, og at heri lage Spiren til alle 
de Ulykker, der fiden traf Lacedemon og derfra tilbere— 
dedes andre Folk. Pericles figer, hos Thucydides, at 
Spartanernes Dyd var mørf og ene grundet paa 
Frygt og at deres Opdragelfe var umenneffelig og 
gruſom. 

Lyd er enhver zittrende Bevegelſe, der ſteer ſterkt 
og hurtigt nok for at kunne virke paa vore Horeredſkaber 
(fee Acuſtik). Saaledes fremkommer en Lyd, naar 
man fætter en ſpendt Streng i en fEjelvende Bevægelfe, 
naar en Pidſkeſnart hurtigt fvinges i Luften, naar Lufs 
fen med Heftighed drives igjennem.en Trompet, eller 
naar et antændeligt Gas brændes. Til Frembringelfe 
af Lyd hører et ydende Legeme og et Middel, ſom forts 
planter Lyden. Et lydende Legeme er ethvert, * 
Dele kunne modtage en fvingende Bevægelfe, og, 

alle Legemer befidde nogen Grad af Clafticitet, faa —* 
de egentligt alle til de lydende, kun er Elaſticiten hos 
mange faa ringe, at Lyden neppe fan merkes. Det ſad⸗ 
vanligſte Fortplantelfesmidtel for Lyden er Luften. J 
Forbindelſe med et andet Legeme fan den og i mange Tils 
fælde være et lydende Legeme. Dette er Tilfældet ved 
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Tordenen, Vindenes Hylen og Tuden i Skorſtenene, 
ved Pidſkeknaͤld, Bleſeinſtrumenter ꝛc. Ved Strenge 
derimod, ved klingende Glas, Klokker o. ſ. v. forplan⸗ 
ter Luften vel Lyden til vore Øren, men bidrager ſelv 
Intet til dens Frembringelſe. De ældre Philoſopher 
forklarede Legemernes Lyd af en Sittren i deres mindſte 
Dele; men nu vide vi, at den foraarfages ved Svings 
ning af hele Steder. Chladni har fat dette uden for al 
Tvivl og tillige fundet Middel at gjøre de ſvingende 
Bevagelſer mærfelige ogſag ved [ydende Flader og ans 
give de hvilende Steder. Han betiener fig dertil af en 
reen cirkelrund Glasſtive, ſom beſtrses med fiint Sand, 
lægges med Middelpunktet paa et tilſpidſet Stykke Kork 
trykkes med Fingeren ovenfra og ſtryges paa Randen lod⸗— 
ret meden Violiabue. Skiven lyder, og de fvingende 
Steder Fafte Sandkornene hen hvor der er Hvile; her 
erholde de mangehaande Stillinger imod hverandre sg 
danne derved en eller anden Form , ſom Chladni falder 
Klangfigur. Ved at holde paa og underføtte Skiven 
paa forſt jellige Steder fan man frembringe forføjellige 
Klangfigurer. Ved Forandringen af Tonerne forans 
dre ogſaa Klangfigurerne fig. Hos de flefe tage viſſe 
fafte Linier for det meſte flangeformige Krumninger, 
hvis Antal ved enhver Figur er beſtemt. Ved Klokker— 
nes Lyden fvinge ligeledes hele Steder, og enkelte deris 
mellem liggende Linier befinde ſig Avile. Naar mar 
fylder et almindeligt Drikkeglas, ſom i dette Tilfælde 

fan gaae iftedet for,en Klokke, halvt med Vand, holder 
ſamme tæt oven for Bunden mellem to Fingre, og frys 
ger Glaſſets Rand 45 Grader fra det paaholdte Sted 
med en Violinbue, faa vil Vandet, ved fire forffjellige 
fvingende Dele af Glaͤſſet ſettes i Bevægelfe, og denne 
Bevagelſe tiltager tilſidſt ſaaledes, at Bandet ſorsiter 
op ſom et fiint Støv. Stryger man derimod Glaſſets 
Rand 60 Grader fra det paaholdte Sted, faa giver det 
højere Toner, og de fvingende Steder ved Glaſſets Sis 
der ere ſex. Blaſeinſtrumenters Lyd eller Tone frem» 
kommer ei ved Materiens Svingninger, hvoraf Inſtru— 
mentet er forfærdiget, men derved at Delene af den ved 
Indblæsningen ſammentrykte Luft igjen udbrede fig hur⸗ 
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tigt, dog gradviis og omtrent ét lige Mellemrum. Man 
fan begvemt bruge Ordet Lyd om alt Horeligt, ſom elas 
ftiffe Legemers Bevagelſe foraarfage i Luften, og derneſt 
ſtjelne mellem de forſtjellige Arter Lyd ved egne Udtryk. 
Om Klang og Tone handle egne Artikler. — Stsi kal⸗ 
devien Lyd, naar det lydende Legemes Svingninger 
ere uregelmæsfige og følge paa hverandre i ringe Anfald. 
En meget ſtark og i Hieblikket forfvindende Lyd kaldes 
Knald. Desuden har man forffjellige Bengvnelſer paa 
forſtjellige Modifikationer af Lyd ſom Knirken, Piben, 
Bruſen, Suſen ꝛc. Blode eller overhovedet lidet elaftis 
ſte Legemer, ſom ſelv give næften ingen eller ingen mærs 
kelig Lyd, hindre ogfaa enten gandfke eller tildeels Lyden 
hos meget elaftiffe Legemer. Saaledes holder et Glas 
ogſaag op at lyde, naar man holdev det indfluttet i 
Haanden; et Claveers Strenge doves, naar man flet» 
ter [malle Kledeſtrimler derimellem, og et muſikalſt In⸗ 
ſtrument lyder mere dæmpet i et Varelſe, der er beflædt 
med Tapeter, endi et blot hvidtet. Haarde Legemer 
frembringe en ſterkere Lyd, naar de ſtodes imod Klokker 
og Glas, end bløde, — Der Sted vaa et elaſtiſt Legeme, 
hvorpaa man førft flanger, kommer og forſt i en fvingende 
Bevagelſe; men Svingningernefortplance fig med utvolig 
Hurtighed "igjennem Legemets pvvrige Dele. Denne 
Sydens Fortplantelſe forklarer adftillige herhid hørende 
Phoenomener f. Er. Reſonanſen, Vinduernes Ryſten 
ved Torden og naar Vogne kjore ſterkt paa Steenbroen 
i Gaderne. Ved Hjelp af Luften kommer Lyden til vore 
Dren; Lyden fortplantes ei igjennem et lufttomt Rum ; 
jo tyndere Luften er, deſto fvagere fortplanter Lyden fig. 
En Piftol, der ydes af paa et høit Bjerg,  fnalder 
langt mindre end naar ben afſkydes van Sletten. - Mu: 
ſikalſke Inſtrumenter lyde ſterkere i kolde Stuer end i 
opvarmede, hvor Varmen har fortyndet Luften. Lys 
dens Fortplantelſe igjennem Luften fan man omtrent ten— 
fe fig fom naar en Steen kaſtes i Vandet og frembrins 
geren Mængde ſmaae concentriffe Bølger der drive hver⸗ 
andre udad, " Et lydende Legeme, der er fat i fvingende 
Bevagelſe, foraarſager en bølgende Bevægelfe i Luften. 
So lengere Bølgerne, der fremkomme ved et Kaſt i Van⸗ 
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det, drives udad, deſto ſtorre Omfang faae de, men de 
blive og forholdsmæesſig defto fvageree Saaledes gaaer 
det og med Luftbolgerne, fom Lyden foraarſager. De 
udvide fig til alle Sider, men taber og derved i Kraft 
berfov hører man Lyden ſtedſe ſpagere, jo længere man 
fjerner fig fra det [ydende Legeme, naar ei færdeleg Oms | 
ſteendigheder forſterke den i Fraftanden. Man har ans 
ftilier en Mængde Forſog for at lære af fjende Lydens 
Hurtighed. At den er tangt ringere end Lyfers lærer 
den daglige Erfaring. Naar en Mand i en Fraſtand 
af 2 til 300 Skridt fælder et Tree, fee vi alletider Hug⸗ 
gene nogle Piebliffe før Syden kommer til os. Skyder 
nogen et Gjevær af i en Fraſtand af flere hundrede Skridt 
fee vi Ilden i ſamme Dieblik, men Knaldet kommer 
førft til vort Øre efter et merkeligt Mellemrum. Ved 
Knaldet af en Kanon har man ſogt at beſtemme Graden 
i Lydens Hurtighed og herved fundet af den i et Minut 
ortplanter fig 1038 Zod. KundfEab om Lydens Hurtighed 
fſtaffer og et Middel til at dømme om en Fraſtand, hvis 
Beſtemmelſe Pieblikket fordrer, ved Ilden og Knaldet af 
en Kanon. " Man har og ved Regning føgt at beſtemme 
Lydens Hurtighed, men de derved erholdte Reſultater 
fremme ei overeens med Jagttagelſerne. Regu eller 
tør Luft Dave ingen Indflydelſe, men vel Vindens Rets 
ning. Lyden fortplanter fig i rette Linier , derfor fan 
man pna en vis Maade foreftille fig Lodſtraaler, der ude 
breder fig til alle Sider fra et [ydende Legeme, ſom Lygs - 
ftvaalerne fra et lyſende Punkt. 

Lydia, i endnu ældre Tider Moenia, et betydelige 
og frugtbart LandfEab ti Lilleafien, beboedes ved Kyſterne 
af Soner, Mod Syd blev Landet ved Mæander (nu 
Meinder) adſkildt fra Carien, mod ØR grendſede der til 
Phrygien, mod Nord til Myfien,, mod Veſt til det ægæs 

iffe Hav. Det udgjorde i den ældre Tid et Kongerige, 
ſom under Croeſus ſtrakte fig lige til Floden Halys (nu ” 
Kiſil Irmak). Cyrus overvandt Croeſus og underkaſte⸗ 
de ſig Lydien. Landet var overordentligt frugtbart og 
Indbyggerne, fornemmelig under Croeſus det rigeſte 
Golf i Aften, men det ſank ſnart til uværdig Overdaas 
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dighed og Blsdagtighed. Lydierne vare Opfindere af 
de quindagtigfte Klæder og de koſtbareſte Tapeter, de 
meeſt vellugtende Salver og de lekkreſte Retter. De 
anlagde førft fjønne Haver, hvor de nøde de meeſt ude 
føgte Forlyſtelſer; de opfandt førft den Hemmelighed at 
gjøre Fruentimmer uformuende til Samleie for at bruae - 
dem ſom Vogterſter hos deres AQ vinder og' Medhuſtruer. $ 
Heredots Tid var Sædernes Fordarvelſe blandt Lydierne 
alerede faa (tor, at Pigerne offentlig aagrede med deres 
Yndigheder, og ſamlebe fig paa denne Maade en Bruder 
ſtat. Af denne Lydiernes Saders Fordærvelfe ſmitte⸗ 
des ogſaa Jonerne. Lydiernes ſaa priſte Rigdom var 
vel ei faa meget udbredt iblandt Folket, men fnarere i 
Kongens oa de Fornemſtes Hænder. De guldrige Flos 
der Hermus (Sarabat) og Pactolus fyldte deres Skat— 
fammer, og deres Arbeider forrettedes af Slaver, ſom 
de ei betalte med rede Penge, men med Landets ProdyÉs 
ter. De havde altſaa næften flet ingen Leilighed til at 
udgive ædle Metaller og maatte derfor ſtedſe dynge flere 
fammen: Art Croefué var rigere end alle hans Forfædre, 
fan man ei undre over, da han underkaſtede fig hele Kys 
ften af Forafien og udpiyndrede Handelsſtederne. Om— 
endfÉjøndt det ei fan beviſes, at Lydierne fra ældgamle 
Tider have havt en indbringende Handel, faa fan det 
dog ei nægtes at de længe før Grakerne have naaet en vig 
Cultur, eg at de areſteColonier iLilleafien Fyldte Lydier⸗ 
ne de hurtigeFremſtridt i Kunfter og Videnſkaber, fom de 
gjorde fremfor Græfernei Moderlandet. Blandt ander Æyls 
der man Lydierne ifær Opfindelfen af Guld: og Sølvmyns 
ter, Vertshuſe, viffe muſikalſte Inſtrumenter, viſſe Mus 
ſikſyſtemer, Manufacturer, iſer den Kunſt at farve Uld, 
ſom ſiden bragtes til faa ſtor Fuldkommenhed i Milet, 
ligeledes Kunſten at ſmelte og forarbeide Erts, maaſkee 
dg den førfte Begyndelſe til Malerie og Bjergverksveſen. 
De dreve og i det mindſte en ſterk Landhandel, thi Sar— 
des ſtildres ſom et Sted, hvor Græfer, Phrygier og 
felv fjerne nomadiſte Folk kom ſammen for at bytte Va⸗ 
rer med hverandre. Her var Hovedmarkedet for Sla— 
vehandelen, ſom forſynede Perſernes Harem med Gil— 
dinge. Oprindelſen til den lydiſke Hiſtorie indfalder i de 
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eldſte fabelagtige Tider, De Gamle anføre tre forſkjel⸗ 
lige Kongeffammer, der regjerede over Lydierne, nem» 
lig Atyadernes, Heraclidernes og Mermnadernes. Aty⸗ 
aderne havde Navn af Atys, en Søn af Cotys og en 
Esnneføn af Manes. Efter Herodot var Manes en 
Son af Jorden, den førfte Konge i Lydien. Med Cal. 
lirhoe, Oceanus's Datter, avlede han Cotys og med Ha 
lig, Tullus's Datter. Aſius og Atys. Af den førfte bag 
Afien fit Navn. Atys avlede med Callithea, Choreus's 
Datter, Lydus og Tyrrhenus. Den forſte blev Konge 
efter fin Fader og gav Landet Navn af Lydien, da det 
forhen havde heder Mæonien; den fidfte drog ud med en 
Colonie og fom til Italien, hvor han nedfatte fig i Etru— 
rien. Den fidfte Fyrftinde af Atyadernes Slægt var den 
bekjendte Omrhale, med hvis Søn Alceus Heraclider—⸗ 
nes Slægt begyndte. Men efter Herodot var Argon; 
en Sonneſon af Cleolaus, ſom Hercules ſkal have avlet 
med cen af Omphales Slavinder, den forſte heraclidiſke 
Konge over Lydien. Denne Linie begyndte ved den tros 
janſke Krigs Tid og uddøde 500Aar efter medCandaules. 
Denne war faa forelſtet i fin Gemalinde at han onſkede 
hele Verden fEulde pverbevifes om. hendes Skjonhed. 
Iſer vilde ban at hans Yndling Gyges fulde kunne bes 
dømme den, hvorfor han ſtaffede ham Leilighed til at fee 
Dronningen, naar hun gif til leg Denne havde 
opdaget Bedrageriet og gav næfte Dag Gyges Valget, 
enten at bøde fin Forvovenhed med fit eget Liv eller dræbe 
hendes Gemal, ægte hende og here over Riget. Vel 
føate Gyges at bringe Dronningen fra fin gruſomme Ges 
flutning, men forgſeves. Han myrdede altſaa (718 f. 
Chr.) Kongen i Sovne, ægtede Dronningen og bemægtis 
gede fig Riget. Lydierne vilde vel gigre Oprør, men 
han foreflog af lade det delphiſte Orafel afgjøre Sagen. 
Da dette havde befræfret den nye Regjering, forærede 
han Oraflet af Tafnemmelighed en meget koſtbar Gave, 
blandt andet 6 Guld-Drikkeſtaaler, 30 Talenter i Ver—⸗ 
die, Efter Andre ſtal Gyges fom Hyrde engang have 
fundet en Tryllering i en underjordifE Hule , og denne 
Ring havde den Kraft, at gjøre Cieren uſynlig, naar 
han vendte Stenen indad. Ved Hjelp af denne King 
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fEal Gyges have havt Omgang med Dronningen og myr⸗ 
det Kongen.  Gnges ſtiftede Mermnadernes Linie, 
med hvis fidfte Fyrfte Croeſus (562) det indife Rige gik 
til Grunde. Lydien kom derpaa under Perſien og gjen; 
nemgif med dette en Mængde Revolutioner indtil det 
perſiſte Riges Fald. Endelig bemægtigede Philetæerus, 
den traciffe Konge Lyſimachus's Statholder, fig Lydien 
og lagde det (283 f. Chr.) til fit Rige Pergamus. Efter 
den ſidſte Fyrſte af denneStamme, Attalus's, Død forenes 
de Romerne Pergamus og alle dertil hørende Bilande 
med deres Rige. Senere erobrede Tyrkerne det, og nu 
hører det til Statholderſtabet Anadoli. 

Lygtemand falder man et lille lyſende Luftmeteor, 
lig Flammen af et Lys, der vifer fig fom antændt Bande 
ſtofgas. Sadvanliat vife flige Lys fig, hvor dyriſke 
Suffanfer forraadne, fom paa Kirfegaarde, Valpladſe, 
Retterſteder, Sumper 26. Det mindfte Duft af Luften 
fætter dem i Bevegelſe. Derfor ſynes de at hoppe fra et 
Sted til et andet, Hvo der om Natten anfager dem 
for virfelige Lys føres van Afveie. Overtroe og Ube— 
kſendtſtab med Naturen har fordum gjort, dem til onde 
Aander, der vildlebede Menneſkene. J varme, Some 
mernetter ſees de oftere end om Vinteren og hyppigere i 
de ſydlige og varme Egne end i de nordlige og kolde. J 
Hine ere de og ſtorre, f. Ex. i Spanien afte 12 Fod hoie. 
Deres Natur er endnu ubefjendt, men ſandſynligt ber 
ſtaae de af phosphoragtigt Vandſtofgas, der udvikler fig 
af forraadnende Legemer og antændes ved Luftens Be— 
vøringe 

Lykke betyder egentlig et Tilfælde, for ſaavidt det 
har Indflydelſe paa Menneſtets Velfærd; et Tilfælde, 
der hav en ſtadelig Indflydelſe for Menneſtet falder 
man Ulykke. Men hvad er Tilfældet ſelv, ſom man 
betegner med faa forfFjellige Navne? Er det et blot 
Phantom? Viſt nok, naar man derved forſtaaer en blind 
Hændelfe. Men Fornufreu fan ei tilftane, at noget feer 
i Verden uden Aarſag, felv naav vi ei fjende denne. 

Var det derfor ei bedre at fige, at Lykken var Skjebnen? 
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der beherſker alle menneſkelige Anliggender ? . Men 
hvad er da Skjebnen? Ogſaa den fun et Ord, hvormed 
vi fEjule vor Uvidenhed. Thi, naar man derved forftaaer 
en blind Nodvendighed, faa er dette et Phantom ſom det 
blinde Tilfælde Iſtedet for denne blinde Uting vilde 
det være fornuftigere at antage noget Seende, der ſnart 
forefommer os fom Tilfælde, fnare ſom Skjebne, mes 
dens der i Stilhed ordner Maturené (ovmæsfige Løb og 
Menneſkeverdenens Anliggender. Dette Seende (Fors 
nuftige, Intelligente) kalder Sproget Forſyn eller og 
ligefrem Guddom. Thi Bette høiefte eller oprindelige 
Vaſen er det egentligt, paa hvis ubegribelige Virken og 
Styren alle hine Udtryk hentyde. - Derfør byggede og de 
Gamle Temple og Altere for rate (Græfernes Tydé 
og Romernes Fortuna). 

Lykſalighed betyder ordret en Salighed , Der er 
afhængig af Lykken. Da man nu ved Lykke forſtaaer 
noget, ſom Menneſtet flet ikke har fin Magt, forde 
det er noget Tilfeldigt, faa gives der heller ingen 
Lykſalighedslere 0: ingen Anviisning til af erholde Lyk⸗ 
ſalighed. Thi man fan fun give Anviisning til det, 
fom enten gandſte ellev tildeels fager i Menneſkets 
Magt. | Derfor ffræbe Cudæmonifterne 2: de Morali⸗ 
ſter, der behandle Moralen, ſom en Lykſalighedslare, 
efter et chimeriſt Maal, Derimod gives der en Salig⸗ 
hedslere. Thi Saligheden beſtaaer i Sindets indvortes 
Roe og Tilfredshed.  'Dette Maal fan man i det 
mindſte nærme fig, om man end ei fan-naae Det i fin hes 
le Fuldſtendighed. Og det er netop Moralen, ſom ſtal 
lere, hvordan man fan nærme fig det. Hvo der ftræber 
efter Lykſalighed tragter altfaa efter jordiſte Goder og 
fornemmelig efter Rigdom, fordi denne tilbyder ham 
Midler til hans svrige Onſters Ovfyldelfe; men hvo 
der ſtreber efter Salighed, tragter efter et himmelſt Gode 
og er tilfredé, om og Lykken fun beſtjerer ham faa af 
dens Gaver, Def er imidlertid i daglig Tale ei ufæds 
vanligt at man forverler Lyffalighed med Salighed eg 
denne Forverling ev gaget over i Moraliſternes Syſtem. 

O 
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Derfor have Cudæmonifterne givet en ſaadan Skildring 
af deres bedre Art Lykſalighed fom om de havde meent 
Salighed, og derfor finder man og t deres Skrifter, 
felv Epicurs, en Mængde fortræffelige moralffe Fors 
ſtrifter. 

Lynild, Lynſtraale. Herved forffaaer man en 
ſterk elektriſt Funke, der farer fra en Skye i en anden 
Gjenſtand f. Er. i Jorden og ved en pludfelig og voldſom 
Overgang gjenopretter den forftyrrede Ligevægt i begge 
Gjenſtandes Electricitet. Lynilden har, ſom bekſendt 
en ødelæggende Kraft. Uvidenheden, der ei ſtrax vidſte 
at forklare ſig ſamme, opdigtede en Tordenkile, der 
blev nedflynget med Lynſtraalen. Electriciteten gav 
Naturforſkerne Lys med Henfyn til Lynildens Virknin—⸗ 
ger. · Dr, Wall, Rollet, Franklin, Winkler og Andre 
gjorde nyttige Opdagelſer denne Henſeende. Franklin 
lededes af fine Jagttagelſer om Electriciteten og kom paa 
den Tanke, at fpidfe Legemer havde en tiltræffende Kraft 
til Lynilden og gav Ideen til Tordenlederen. Herpaa 
fulgte i flere Lande Jagttagelſer og Forſog over Lynildens 
Lighed med Electriciteten. Electrticiteten vekkes ſedvan⸗ 
ligt ved oprindeligt electriſte eller ikke ledende Legemers 
Gnidning, undertiden og ved Varmens Afverling, og 
ſamles ſaaledes i ifolerede Ledere; overeensſtemmende 
hermed fremkommer ſandſynligviis Tordenſkyernes Elec— 
tricitet ved Luftdelenes Gnidning eller ved Varmens Afs 
vexling. Vandets Uddunſtning frembringer negativ 
Electricitet, de opſtigende Dunſter maa derfor være poſi— 
tiv electriſte. Saaledes findes der ſtedſe nogen Electri— 
fitet i Atmoſpheren, der maaſkee meddeler fig Skyerne, 
ſom ifolerede, overalt med Luft omgivne Ledere og ſamler 
fig i dem. — Belægger man to jevne, cirkelrunde og 
glatte Bretter med Tinfolie og vender dem i horiſontale 
og parallelle Stillinger mod hinanden med deres belagde 
Flader, faa fan man anftille følgende i Læren om Lynil⸗ 
den vigtige Forføg. Forbinder man det øvre (ved Sils 
keſnorer ophængt ſaaledes at det ved Snoren fan træffes 
op og ned) med en Electriſeer maſtine og bringer det ner⸗ 
mere til det underliggende , erholder det den modſatte 
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Electricitet; berører man under diſſe Omſtendigheder beg⸗ 
ge paa engang, faa udtomme de fig ved er Ryſtelſesſlag. 
Bringer man begge Bretter til hverandre og electriferer 
det overſte meget ſterkt, faa paafølger for det meſte en 
frivillig Affyren med en ſterk Funke. Før detre Slag 

"træffe Brætterne fig ſterkt til hverandre, men ved Slar 
get felv ſtodes de fra-hverandre. Har man i Midten af 
eet af Bretterne befæftet et lille fremragende Legeme, faa 
fEcer det gjennembrydende Slag altid paa dette Sted. 
Men ftaaer der paa det ene Bret en ſtarp Spids iftedet 
for det fremragende Legeme ,: faa fan hverken Ladning 
eller Slag frembringes. Samme Phoenomener vifer 
Tordenveiret i det Store. Her er Luften det oprindeligt 
elaftiffe Legeme, hvori Electriciteten voakkes. En elecs 
triſt Skye ſettes iftedet for det øvre og en anden. eller 
Jordoverfladen iftedet for det nedre Bret (dog er der nu 
gjort vigtige Indvendinger mod denne Sammenligning.) 
Jen pofitiv Skyes Virfefreds vil Jorden ftedfe antage 
en negativ Electricitet; begge ville træffe hverandre til 
fig, og, naar Skyen er nær nok og dens Electricitet frærÉ 
nok ellev naar der imellem Sordoverfladen og Skyen 
fremkommer en eller anden ledende Forbindelſe, faa paas 
følger en Exploſion O: en Lynſtraale, der narmeſt 
træffer de fremragende £egemer.. To Skyer kunne virke 
ligeledes paa hinanden, naar den ene enten ſtaaer i For— 
bindelfe med Jorden, eller idet mindſte inden for dens 
Virkekreds træffer Legemer, hvor den fan, frembringe en 
den modfar Electricitet. J dette Tilfælde fremkomme 
afverlende Clectriciteter ved; de forſkjellige Sider af flere 
Skyer og ved Exploſionen flaaer Lynilden fra den forſte 
i den anden. Den Tiltrakning, fom finder Sted imellem 
de eleetriſte Skyer felv og mellem dem og Jordoverfladen 
foraarſager uregelmæsfige Bevægelfer i Skyerne, pluds 
felige og foranderlige Vindſtod; deraf fremkommer 
Hvirvelvinde, Stovets hvirvlende Opſtigen, heftige 
Regnſtyrtninger og paa Soen de bekſendte Vandſtstter. 
Lynet ſelv, der egentligt er Udbruddet af en lyſende 
Materie og ſtilleſtagende vilde foreftille en Ildkugle, vi⸗ 
ſer ſig ved en hurtig Bevagelſe ei — anderledes end 

2 
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fom en Straale. Man feer den ligeſom den elektriſte 
Funke, ſnart fare lige imod Gienſtanden, fnart fare 
frem og tilbage i Zikzak, undertiden fpringe over fra en 
Deel af Skyen filen anden og ofte dele fig i flere Straa— 
ler. Som befjendt opførev Tordenveiret, naar Skyer⸗ 
ne have udrømt fig ved Lynild eller ved Regn eller paa” 
anden Maade. Hver Lynftraale har et Maal, hvorefter 
Den ſtraber og hvorefter den paa letteſte Maade forfølger 
fin Bane fra det førft berørte Sted. Dette Maal er den 
fugtige Jord eller Vandet. Har den naget ſamme, -ops 
hører paa engang alle dens voldſomme Virkninger, og 
ben meddeler fig i Stilhed hele Jordkuglen igjennem den 
fedende Fugtighed. Lyn, der efter Nogles Sastragelfe 
have faret op af Sorden gjøre ingen Forſtjel heri. Lys 
net opføger ledende Legemer og følger dem villig og uden 
Støt, den gſennembryder med Magt iffeledende Lege⸗ 
mer, fom ligge derimellem, for igjen at fomme til de 
ledende Legemer. Meer fafte Legemer ere altid bedre 
Ledere end Luften, den føger derfor paa fin Bane at 
undgaae den og farer derfor aldrig iajennem Døre eller 
Vinduer, men føber langs med Støtter, Stolper og 
Poſter. Metaller ere uſtridigt de bedſte Ledere, diſſe 
opføger Lynilden forſt og forlader andre Legemer for at 
tage fat paa diſſe. Derfor træfjes Taarnſpidſer og andre 
fremragende Ting af Metal lette af Lynild. Naſt Mer 
taller ſynes Lynilden helſt at holde fig til fugtige Sager 
ifær Bandet. Træer og andre med Vadſtke fyldte Gjens 
ſtande lede den bedft. Wed grønne Træer udføger den 
de ſaftigſte Steder og farer f. Er. frem mellem Træet 
og Barken. Fugtige Vægge og Mure, Røg og Damp 
lokke Lynilden. Den træffer aldrigind i det menneſte— 
lige Legeme, men beffadiger blot Overfladen. Hvad 
man fortæller om Benenes Adſplittelſe ved Lynild er viſt 
nok falſt og hidrører fra andre Omſtendigheder. Ei 
Forbrendelſe, men heftig Ryſtelſe af Hjernen og overhos 
vedet hele Nerveſyſtemet foraarfager ſandſynligviis Døs 
den. De Perſoner, der befinde fig i Nærheden af Lynet, 
bedøves. Ci fjelden komme de fig igjen, ſom ere trufne 
af Lynild. Barometret vifer enhver Nærheden eller. 
Fraſtanden af det opftigende Tordenveir ved Bviffølvers 
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Stigen og Falden. Jo nærmere Tordenſkyen kommer 
Jagttagerens Iſſe, deſto mere ſtiger Quikſolvet og deſto 
nærmere fommer Faren, ſom man ſtrax maa. føge af 
undgaae, naar der findes mange Ledere i Nerheden, ſtjondt 
Faren eier faa ſtor ſom overdreven Xnugſtlighed fores 
ftiller fig den. Falder Qvikſolvet, forfvinder igjen Farens 
Klokkernes Lyden holder ingen Fornuftig længer for et 
Middel til at fordrive Torden, men man fan heller ikke 
paaſtaae, at den tiltrekker famme.. 

Lyon, fordum Hovedſtaden i Gouvernementet 
Lyonnois, nu Hovedſtaden i Rhonedepart., og efter Das 
ris den vigtigte Stad i Frankerig, ligger ved Sammen⸗ 
løbet af Rhone og Saone, bhvilfen ſidſte Flod løber 
igjennem en Deel af Staden. Den har. for det mefte 
fnævre Gader, men dog mange ſtjonne Pladſe og præge 
tige Bygninger, fer Porte og fire Forſteder. Erkebi—⸗ 
ffoppen her var Primas for de fire Erkebiſpedommer 
Lyon, Tours, Sens og Paris. Han havde 6 Biſkop⸗ 
per og 941 Præfter i fit Dioces. Domherrerne førte 
Titel af Grever af Lyon. Alt dette opbørte med Revo⸗ 
futionen. Siden 1801 ſtaae Biſtopperne af Mende, 
Grenoble og Valence under — af Lyon; 
hans Dioces udftrækfer fig over. Depp. Loire, Rhone og 
Ain. Indbyggernes Antal i Staden var før Revolutio⸗ 
nen 160,000, nu har den fun noget over 100, 000. J 
Aaret 1803 oprettedes der et Lyceum og en Gecundars 
fEole, De fleſte Indbyggere ere Manufacturiſter og 
forfærdige en Mængde Silke-, Guld⸗ og Solvſtoffer, 
Guld- og Sslotreſſer, Floiel, Silkeſtramper, Baand 
rc. Man tegnede; at der fordum brugtes i Lyon ugent— 
lig 200 Baller Silfe, hver til 120 Pund. Naſt Par 
rig driver Lyon den fførffe Boghandel. Denne 
blomſtrende Stad leed mere end nogen anden ved Re— 
volutionen. Mange tufende af Indbyggerne myrdedes 
af Sacobinerne, men det baardeſte Slag foraarfagede 
Manufacturernes Standsning og tildeels de kunſtige 
Maffiners Tilintergjørelfe. Du begynder Staden igjen 
at fomme ſig. J Tidsrummet 1725:1739 fandtes der 
30000 Vaverſtole, ført før Revolutionen endnu 15000 
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og i Aaret 1783 ſyſſelſatte kun 9335 Veverſtole 53,600 
Menneſker; i Aaret 1803 fandtes 7000 Vaverſtole, hvor⸗ 
af 5447 ſtode ſtille. Den ftore Hattefabrik, der fordum 
daglig forfærdigede 8 til 10000 Hatte ſyſſelſatte dengang 
8000 Menneſter, nu fun 1500. Nu er ifær Fabrika— 
tion af Silke⸗Shawler en vigtig Handelsgreen for Lyon. 

Lyonnet (Pierre) blev født den 22de Juli 1707 i 
Maſtricht og nedſtammede fra en franſt PræfterFamilie, 
fom var fordreven fra Lothringen ved religisſe Sorfølgels 
fer. Lyonnet udmarkede fig ei alene ved én overordents 
lig Sprogkundſtab (han forftod Latin, Greſt, Hebraiſk, 
gran, Italienſt, Spanſt, Tydſt, Engelſt og Hols 
landſt) men han havde og gjort ſtore Fremſtridt i de dans 
nende Kunfter, i Muſik, Malerie, Kobberſtikker⸗ og 
Billedhuggerkunſten. Man har endnu et Meſterſtykke 
af ham, en Basrelief i Buxbom, der foreftiller Apollo 
og de ni Muſer. Beſtemt for Kirken forandrede han fin 
Studereplan øg lagde fig efter Jura. Efterat han havs 
de practiferet nogen Tid ſom Advokat, blev han valgt til 
een af Hollands Statsſekreterer og til Translateur i 
det franſke og latinfe Sprog. Fra denne Tid fiÉ han 
en lidenffabelig Tilbøielighed for Naturhiſtorien, iſer 
Inſektleren. Forſt beffrev han Inſekterne, ſom fands 
tes i Nærheden af Haag; derpaa ſtaffede han fig en Cons 
chyliefamling, der blev den rigeſte Curopa. Blandt 
hans narurhiftoriffe Vorker udmærfer fig iſer: Traité 
anatomique de la chenille, qui rouge la Saule 
(anatomiſt Afhandling om Cochenille⸗Larven), 1764, et 
Værf, fom ci alene forbaufer ved fin Originalitet, men 
og ved Trykningens Pragt; histoire des polypes 
d'eau douce (Ferſtvande-Polypernes Hiſtorie) hvilken 

. han udgav i Forening med Trembley, der i Fortalen 
gav fin Medarbeider-den ftørfte Berommelſe. Dette 
Verk udmærfer fig og derved, at Lyonnet, der hidril et 
havde udøver Kobberſtikkerkunſten, ſtak de fidfte 8 Plas 
der til ſamme, hvilfe ef eftergave de fem førfte af 
Wandelaar noget, Lyonnet døde i Haag den Tode Jan. 
17389. 
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Lyra var det aldſte Strenge-Inſtrument hos 
Wgypterne og Grekerne. De Forſtes Lyra, der holdes 
for den eldſte, ſtal være opdaget paa følgende Maade af 
den egyptiſte Hermes. Da Pilen engang. havde overs 
ſosmmet Wgypten og igjen var gaaet tilbage til fin 
Bredde, bleveen Mængde Dyr liggende paa Landet, 
blandt andre og en Skilpadde, hvis Kjød deels var fors 
raadnet, deels tørret hen af Solen, faa at der var Intet 
bleven tilbage under Skallen uden Senerne, der ved at 
torres, vare blevne udfpændte sg derved flingende. Hermes, 
der fpadferede ved Flodbredden, ſtodte tilfældig nied foden 
paa Skallen af denne Skildpadde, og blev faa behage— 
ligt overrafÉer ved Lyden, at han kom paa den Tanke, 
at forfærdige et lignende Snftrument. Det havde i 
Førftningen fun tre Strenge; dets Form var forſtjellig, 
fhi man holder og den trekantede Lyra for en Opfindelſe 
af Wgypterne. Giræferne tilſkrive deres Hermes, Jupi⸗ 
ters og Majas Søn, Opfindelfen af Lyren og fortælle ſam⸗ 
mes QOyrindeife paa følgende Maade. Apollo, ſom 
fandt for Behag i Lyren, kjobte den af Hermes for 
der Ovæg, denne havde fraftjaalet ham og med hvis 
Gener, han havde overfpændt en Skildpaddeſkal og var 
ſaaledes kommen paa Lyrans Opfindelſe. Da nu Apollo 
fvillede paa fit nye Inſtrument fang Hermes dertil, hvor— 
ved hiin paa nye forbaufedes. Efter nogle forbedrede 
den greſte Hermes Opfindelfen af den egyptiſke Lyra og 
fatte en fjerde Streng til famme, hvorpaa han kaldte 
Inſtrumentet Cithar. Diodorus Siculus fortæller, at 
Apollo, efter Veddeſtriden med Marſyas, af Fortrydels 
fe over den mod ham viſte Gruſomhed, ſtal have revet 
Strengene af fin Cithar og faaledes igjen tilintetgjort 
den af ham opfundne Harmonie. Derpaa ſtulle Mufers 
ne igjen have opfundet Tonen Meſe, Lirus Tonen Licha⸗ 
non, Orpheus og Tamyris Tonerne Hypate og Par— 
phypate, og af diffe 4 nye Toner og den agyptiſke tres 
ftrengede Lyra fremfom derpaa Heptachorden eller 
Grakernes fyvftrengede Lyra. Ellers tilſtrives og dens 
Opfindelfe Orpheus, Amphion, Terpander og alle dem, 
fom have foretaget fig Forandringer med den. De forſte 
Lyrer af den egyptiſke og græffe Hermes havde Dyrſe ner 
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til Strenge; dog (Fal den ſom Linus erholdt af Apollo, 
have havt tre Traadſtrenge; Linus gav den førft Tarmes 
fnorer, men ſtal for denne Driſtighed være dræbt af 
Apollo. Jovrigt finder man den frørfte Forſtjellighed og 
de aabenbarefte IModfigelfer  angaaende- Strengenes 
Antal og Forøgelfe paa Lyren. Kun faa meget 
lader fig med Beſtemthed angive, at Strengenes Ans 
tal tilfdft forøgedes indtil 11. Meget ofte faldes de 
Gamles Lyra ogſaa Cithar. Om begge have været eens 
eller forEjellige fra hverandre, "har man hidtil et kunnet 
afgjøre. Efter Nogle fEal Citherne have været' et af fles 
re enfelte Stykker ſammenſat Inſtrument. Sammes 

to Sider vare krummede imod hverandre ſom fo Oxehorn, 
ſaa at deres overſte Ende var boiet udad, den nederſte 
indad. Wed Lyren ſtode begge Hovedſiderne mindre fra 
hverandre og Bunden var krammet fom en Skildpadde— 
Sal. Den funde ei ſom Citharen frilles opret men 
maatte, naar den ſpilledes, holdes imellem Knæerne. 
Om Mercurs Lyra fortelles, at Corybas, en Søn af 
Jaſus og Cybele, ſtal have bragt den til Phrygien, da 
han gif derhen med fin Onkel Dardanus, Efter Nogle 
blev den gjemt i Lyrmeſſus, hvor Achilles gjorde den. til 
Bytte ved Stadens Erobring. Efter andre Beretnins 
ger ſtal Orpheus have erholdt den af Apollos, fom denne 
af Mercur, og efter hans gruſomme Dod ſtal den paa 
Muſernes — af Jupiter være fat iblandt Stjer⸗ 
nerne. 

Lyrik, lyriſt Poeſie er det Slags Poeſie (eller Dig⸗ 
teart), hvorved Digteren umiddelbar fremſtiller fit ind— 
vortes Liv ien bevæger Følelfes Tilſtand. Derved atiFølels 
fen er det Herffende er den forffjellig fra den dramatiſke 
Poeſiie, hvori Anſtuelſen af et fra Digterens Indre fors 
fEjelligt Liv ſelvſtendigt uddannes, og fra den epiſte, ſom i 
fine meeft fuldendte Værfer fremftilleren omfattende Kreds 
af Handlinger i en anſtuelig Begivenhed, fom betragtet af 
Digteren, og indeholder baade Folelſe og Beſtuelſe i fuld» 
fommen Ligevægt. Sammenlignet med Epos og Drama 
er det lyriſte Digt det meeſt indſtrenkede thi Følelfen er 
indffrænfet til Nerverelſens Hieblik, men deſto dybere og 
Fraftigere taler det til Sindet. Hvad den lyriſte 
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Digter giver, giver han ſom fit eget Indre, hvorfor man 
og har kaldt den lyriſke Poeſte den ſubjective i Modſak⸗ 
ning fil de ovrige Digtearter. Derfor kaldes og t 
vidtløftigere Forſtand enbver Fermſtilling lyriſt, der ei 
faa meget ſtildrer Folelſens Gjenſtande fom de yttre fig, 
ſom ſnarere den ſubjeetive Tilfand eller i bet mindſte 
Gienſtandene ved det Indtryk, de frembringe paa Sin: 
det. Da ben lyriſte Digteart meeſt umiddelbart udtryk⸗ 
fer Folelſen ved Sproget, nærmer den fig Tonekunſten, 
der reneſt fremſtiller Zølelfen ved Tønerne og deres For⸗ 
bindelfe, derfra kommer det græffe "Ord Lyrik af Aveor, 
hvormed man betegnede Digte, ſom kunde ſynges til Lys 
ren. Omendſtjondt alt i den lyriſte Digtekunſt opløfer 
fig i Folelſen og bliver til Følelfe, faa er dog felv en les 
vende Følelfe ei tilſtrakkelig for den [nriffe Digter, og 
et ethvert Udtryk af ſamme er et lyriſt Digt, ſom faa 
mange troe og anfce fig derfor meeſt ſtikkede fil den lyriſte 
Poeſte. Pan fan fpørge, hvorvidt man fan falde Fo⸗ 
lelfen poetiſt? En flig Folelſe maa, ifølge Kunſtverkets 
Natur, være harmoniſt i fig ſelv og ei alene værdig til at 
opbevares i Sproget, men oß felvftændigt yttre fig ved 
Talens føjønne og HERE, røg Løb og ved tig Mang⸗ 
foldighed af Tanfer og Billeddr. Ved det førfte fordres 
aten beſtemt Folelſe er den helffente,  ligefom Grund— 
tonen, hvoraf Xolelfesræifen udvikler fig, af den intet 
Modſigende indeholder, at Folelſen er den Gjenſtand 
værdig; ſom har foranlediget den, fremkalder en Raekke 
Beſtuelſer, ſom tjene til at. Æifdre den indre Stemning, 
og af Folelſen gandſte gjennemtrænger! den ved Sproget" 
foreſtillede Tanke. Saa mangfoldigt Folelſen fan yt⸗ 
tre fig poetiſt ſaa mangfoldig er og det lyrifke Digt. 
Man fan inddele Lyriken i Den reenlyriſte Poeſie, hvor⸗ 
til Hymnen, Oden og Sangen høre, og hvortil man 
fan henføre flere af Italienernes og Spaniernes poetiſte 
Former, og den elegiſte, hvorunder man fan regne Epis 
grammet i Grakernes Forſtand og adffillige ſaakaldte dis 
daktiſte Digte. 

Lys er egent for nogle Legemer i Naturen f. Cr, 
Solen, Firftjernerne, brændende og gloende Legemer, 
lyſende Inſekter, raadent Træe 26.; andre derimod maae 
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forſt oplyſes, naar de ſtulle lyſe og diſſe kaldes derfor 
morke Legemer. Lyſet er et virfelig ſubſtantielt Væfen, 
et Stof eller en Materie. Det Modſatte af Lyſet eller 
Morket fan derimod ei holdes for en virkelig Subftans. 
Erfaring lærer, at Lyfet fortplanter fig i lige Linier og, 
at diſſe Linier, fom mar falder Lysftraaler udbrede fig 
til alle Sider. Dette kaldes Lyſets Expanſibilitet (Uds 
ſtrakkelighed). Lyſet bliver fom en aldeles inponderabel 
(uveielig) Subftang aldeles iffe forandret af nogen 
Tyngdekraft, derfor udbreder det fig i det uendelige, og 
dette faldeg dets Continuitet. Dets Hurtighed overs 
gaaer al Foreftilling og fan derfor ei vel phyſiſt maale. 
Men at Lyfet virfelig behøver Tid til at udbrede fig læs 
rer f. Er. Lyſets Afvigelfe. Efter de ſikkreſte mathemas 
tiffe Jagttagelſer gjennemløber Lyſet Veien fra Solen 
til Jorden i 3 Minuter 75 Secund,  altfaa-i hver Ses 
cund 40000 geographiffe Mile. Lyſets Hurtighed er 
altfaa 10,310 Gange ftørre end den Hurtighed, hvor⸗ 
med Jorden bevæger fig omkring Solen. Den overs 
gaaer Lydens Hurtighed næften 976000 Gange, og en 
Kanonkugles Hurtighed 1= Mill. Gange, Lyſets 
Styrke tager af i ſamme Grad fom den Flade forftørreg, 
der fEal opinfes ved dets Straaler. Gaaer man f. Ex. 
faa langt bort fra et Lys af man netop fan læfe en 
Skrift, faa maa man antænde fire Lys for at kunne læfe 
i en dobbelt Fraſtand. Falde Lysſtraalerne ſtjevt paa 
Fladen, faa formindſker deres Kraft fig endnu mærÉelis 
gere. Saaledes vil en Flade fun oplyſes halv faa ſtaerkt 
af Solen, naar den ſtilles imod famme under en Vinkel 
af 30 Grader. Derfor varme de om, Vinteren ſkrage 
faldende Lysftraaler Jorden mindre end om Sommeren, 
da de falde lige. Lyſet ſpekkes videre naar det gaaer 
igjennem Luft, Glasſkiver, Vand og andre gjennemfigs 
tige Materier. Om Lyſets Natur og egentlige Vaſen 
ere Phyſikerne endnu meget i Tvivl. Newton lærte, at 
Lyſet udgik ſom en eiendommelig Materie af lyſende og 
oplyſte Legemer. Dette er det bekjendte Emanationéfvs 
ftem, der har fundet en afgjort Modftander i Euler. 
Men Culer ſtottede fig felv paa ufiffre Grunde og utils 
ſtrekkelige Slutninger. Han antager en fiin, elaſtiſt i 
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Himmelrummet udbredt Materie, fom han falder Xther 
og troer at de lyſende Legemers Natur beftaaer deraf at des 
reg Overflade befinder fig i en beſtandig, hurtig paa hin— 
anden følgende ſittrende Bevægelfe, hvorved den omgis 
vende rherv bliver fat i Bevægelfe fom Luften ved em 
flingende Strengs Svingninger (Vibrationsſyſtemet). 
Men hvo feer ei her det Vilkaarlige i denne Erklering? 
Hvor finder man Beviſet for en flig Wthers Tilværelfe ? 
Emanationsſyſtemet er derfor ei gandſke modbeviiſt af 
Euler; fnarere forÉlaver det de Phoenomener, vi have 
iagttaget ved Lyſet bedre end nogen anden Theorie. 

Lyſander var en berømt lacedemoniſt Feldtherre, 
fom endte den peloponneſiſte Krig ved Athenens Erob— 
ring. Meden Themiftocies's Lift, Virkſomhed, rs 
gjerrighed og gjennemtrængende Skarpſind, forbandt 
hanen Alcibiades's Boielighed og indfmiarende Væfen 3 
fun havde han det Fortrin for denne at han forſtod liger 
faa let af vinde og længere at vedligeholde de Stores og 
SMægtiges Yndeft end Alcibiades Qvindernes og Pobe— 
lens Hjerter. - Hans Grundfætning var, uden Betaenk—⸗ 
ning at opoffre Fedrenelandets Vel for fin egen JErgiers 
righed; hvo, der var hans Ven, ſogte han'at hæve ved 
at opbyde alle fine Kræfter, ligeſom han paa den anden 
Side intet fparede forat ſtyrte ſin Fiende. Retfærdighed 
og Sandhed vare ham tomme Ord, der kun erholdt 
Vardie ved ben Nytte, de forffaffede ham, og han tilſi— 
defatte dem uden Betankning, naar han troede dem imod 
fin Fordeel. Han plejede at fige, at hvor man ei med 
Lovehuden funde naae fir Maal maatte man betjene fig 
af Rævepelfen. Hans Politik fjendte overhovedet kun 
to Midler; Magt og Bedrag. Ved den yngre Cyrus's 
Hof, hvor han opholdt fig nogen Tid, taalte han de afis 
atiſte Satrapers Stolthed uden Knurren og fort derpaa 
lod han Graekerne føle ſamme Foragt, ſom Werferne 
havde ladet ham taale. Hans Had var uforfonligt og 
hans Hevn frygtelig, ifær i hans Alder, da han ved den 
vingefte Modſtand kom i et fandt Raſerie. Engang lod 
han nedfable 800 Mileſier, fom i Tillid til hans Eed 
havde vovet fig frem af deres Beſkyttelſesſteder. Denne 



278 Lyſ 

Mand, hvis herſtende og aneſte Lidenſkab var WErgjers 
righed ydmygede det mægtige Athenen og fattede den 

Plan at hæve fit Fedreneland til den hoieſte Spidſe for 
da felv at. kunne herſte over ſamme. For at opnaae 
dette Maal ſogte han at ſtaffe Spartanerne Bundsfors 
vandte, men ifær bringe Staden Epheſus, hvis Havn 
fyntes ham meget begvem til at Modtage den fpartanffe 
Flaade, paa Spartas Partie. Desuden beftræbte ban 
fig for at vinde den yngre Cyrus og ved kunſtlet Simpels 
hed i Sæder fremſtille fig for ham faa ædel og patriorife, 
at denne med ungdommelig, umistenkelig Gavmildhed 
laante den beſtedne Fremmede, der Sntet forlangte for 
fig men fun for Fædrenelantet, 10000 Dariker. Deraf 
forhoiede Lyſander alle Troppernes Sold og berøvede ders 
ved Athenen paa engang en Mængde Sofolk. Han føge 
fe og i de fra Athenienſerne frafaldne og med Lacedemon 
forbundne Steder at ophæve den demokratiſte Regjes 
ring og overgive enten den hoieſte Magt, eller i det 
mindſte Forvaltningen af de offentlige Forretninger til 
et lidet Antal udføgte Mænd, fom derfor deſto Fraftigere 
unterftørfede ham med Penge og Skibe ſom bereg Lykkes 
Ophavsmand og Vedligeholder. Saaledes bragte han 

” en Flaade ſammen, hvormed han i det mindſte funde 
iagttage Athenienſerne og. flaae en uforfigtig Anfører. 
En faadan var Antiochus, fomi Alcibiades's Fraværelfe 
commanderede en Deelaf Flaaden, og fom, uagtet hang 
vifere Feldtherres Forbud havde udfordret Lyſander til 
en Trafning. Antiochus bødede for. fin forvovne Wrgjer⸗ 
righed med Livet, men Athenen tabte 50 Skibe. Ved 
diſſe og lignende Kunſtgreb lykkedes det Lyſander at indse 
tage den offentlige Stemme for fig iden Grad, at alle 
Steder, da han ved Aarets Ende maatte nedlægge fin 
Commando, beflagede hans Afſteed. Pralende fagde 

han til fin Efterfølger Callicratides at han overgav ham 
en feierrig Flaade, hvorpaa denne meget træffende fvarer 
de, at han nok med den kunde feile forbi Samos, hvor 
dengang den athenienſiſke Flaade laag, og overgive ham 
den i Milet, Nu vifte Lyfanderg onde, egennyttige 
Sind fig fom det var. Thi han gjorde ei alene fil ftørfte 
Skade for fit Fædreneland alle Bundsforvandte opfætfige 
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mob den nye Feldtherre, men afvendte og den unge Cy⸗ 
rus fra ham, og tilbageſendte endog hvad ban havde tile 
overs af hans Penge til Sardes. Da Callicratides havs 
de tabt det ulykkelige Slag ved WEginuflæ imod Atheni— 
enferne og derved tilſat Livet, forlangte Spartanerne og 
den yngre Cyrus paa def meeſt trængende, af man paa 
nye fulde overgive Lyſander Xnførelfen. OmendFjantt 
Ephorerne indfaae det Henſigtsmasſige idenne Fordring, 
faa ftreed dog ſammes Opfyldelfe imod oven. De valgs 
fe derfor en anden til Admiral, men fatre ham Lyſander 
ved Siden ſom Raadgiver og gave ham al den Magt, ſom 
en Anfører til Sses pleiede at have: Saafnart Lyſander 
var kommen til Aſſen ſamlede han alle Skibene i Havnen 
ved Epheſus, fod bygge mange nye og erholdt Tilladelſe 
af Cyrus efter Behag at benytte fig af hang Skatkam⸗ 
mer: Lyſander feilede nu med fin Flaade, fom han 
havde fati en frygtelig Stand, til Hellefpont og gif ans - 
grebsviis tilvrks. Den athenienſiſte Flaade ankrede 
ligeoverfor Lampſacus ved Mgos Potamos, hver Hel⸗ 
leſpont fun ev 15 Stadier bred og var endnu den fvars 
tanſke langt overlægen. Derfor vare Anfsrerne faa viſſe 
paa Seiren at de ſpottede Lacedemonierne og udloe Ala 
eibiades, da han taadede dem at forlade den farlige 
Stilling ved JEgos Potamos og feile til Seftos , hvor 
de uden Fare funde lure paa Lyſander og tillige [et erhol— 
de Levnetsmidler. De udfordrede derfor og hver Mors 
gen Spartanerne til Kamp, men Lyfander holdt fig ro— 
lig i fin Havn, dog ſendte han ſtedſe Skibe ud for at iagts 
tage Athenienſerne. Ved diſſe erfarede ban, at Atheni⸗ 
enferne hvergang efter deres Tilbagekomſt til deres Au— 
kerpladſe forlode Skibene i Uorden. Herpaa byggede 
Lyſander fin: Plan om at tilintetgjøre den athenienſiſte 
Flaade. Athenienſerne havde alerede femte Gang paa 
ſamme Maade udfordret ham til Kamp, og Lyſander 
befalede fine Skibe paa førfte Tegn at holde fig færdige 
til Angreb. Efterat de nu paa lignende Maade fjette 
Gang havde udfordret ham til Kamp og derpaa igjen var 
re vendt tilbage i Havn,” overfaldt Lyfander dem med 
fin hele Magt og angreb med ſtorſte Heftighed den fiendt⸗ 
lige Flaade, fam var i ſtorſte Forvirring og næften gand⸗ 
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fee blottee for Mandſtab. Af den hele athenienſiſke 
Flaade reddedes kun 9 Skibe: eet, ſom bragte Efter—⸗ 
retningen om Nederlaget til Athenen, og otte andre, 
med hvilke Anforeren Canon undkom til Evagoras i Cy⸗ 
pern. Den hele øvrige Flaade faldt næften uden Sværde 
flag i Spartaͤnernes Hænder og Lyſander løb triumphe— 
rende ind i Havnen ved. Lampfacus. Alle Fanger, 
der belob fig til 3000 Mand, lod han myrde tilligemed 
deres Anførere, fordi de havde ſtyrtet Mandſtabet paa 
fo corinthiſte Skibe ned fra en Klippe og taget den Des 
flutning, at afhugge alle fangne Peloponneſier den hoire 
Haand, Efterat derpaa alle Athenens Bundsforvandte 
vare gangne over til &partanerne, og Lyſander i alle 
Steder og paa alle Øer, der overgave fig til ham, havs 
de afſkaffet Democratiet og i ſammes Sted indført Oli— 
garchie, ſeilede han med en Flaade af 180 Skibe for 
Athenen og ſperrede Staden fra Soſiden, medens Agis 
og Pauſanias med en mægtig Hær maatte gjøre det fams 
me fra Landfiden. Her herffede foruden Hungerenøden 
endnu den Frygt, at Lyſander vilde hevne den af Athe— 
nienferne mod deres Bundsforvandte udøvede Gruſom— 
hed paa dem vaa en lignende Maade. Da endeligt 
Hungersnoden vat ſtegen til det Hsieſte, overgave Athe⸗ 
nienſerne fig, men miſtede derved deres Uafhængighed ; 
dog maatte de anfee det for en Lykke, at deres Stad ei, 
efter de fpartanffe Bundsforvandtes Forlangende, ode— 
lagdes: Spartanerne indførte - nu i Athenen en olis 
gardifæ Regjering af 30 Mænd, der udøvede der ſtroekke⸗ 
ligſte Tyrannie. Lyſander vendte derpaa tilbage til 
Sparta, hvor han, ſtjondt man vel fjendte bang Cha— 

racteer og Fremgangsmaade, ved Glandſen af fine Sei— 
re, ved fin overordentlige Gavmildhed og ved en tilfynes 
ladende Uegennyttighed vidſte at fEaffe fig et ſaadant 
Partie, at han, om ei i Navnet ſaa dog i Tingen, blev 
hele Grekenlands Overhoved. Da han nu tillige havde 
bragt uhyre Pengeſummer og en umaadelig Skat af 
Koſtbarheder til Sparta, hvor der efter Lycurgs Love 
intet fligt maatte findes, faa forſvandt nu de egentlige 
ſpartanſke Dyder, og Veien aabnedes for allehaande Las 
ſter. Fra Sparta vendte Lyſander tilbage til Aſien, 
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hvor han dog ved fin egenmægtige, herſkeſyge og tyran⸗ 
niſte Opførfel, men ifær ved fit Øvermod mod den pers 
fiffe Satrap Pharnabazus, gjorde fig faa forhadt, at 
Pharnabazus anklagede * i Sparta for Ephorerne. 
Da man her ogſaa beſtyldte ham for, at han vilde gjøre 
fig uafhængig af Sparta, fendte Ephorerne Gam Befa— 
ling af vende tilbage. Lyſander forſtrekkedes, men 
maatte dog foie fig i Ephorernes Villie, og vidſte tilſidſt 
at unddrage fig alt Anſvar, da han foregav en Reiſe til 
Afrika, ifølge et Løfte, han havde gjort Jupiter Am— 
men. Da Kong Agis var død fort efter hans Tilbages 
fomft og hans Søn blev betragtet fom Søn af Alcibias 
des, faa bevirfede Lyſander, ſom felv ingen Fordring 
havde paa Kongeværdigheden, af hang Yndling Agefis 
[laug befteeg Thronen. Lyſander haabede paa denne 
Maade af blive i Beſiddelſe af Kongemagten uden at 
have Kongenavnet. Wen, da Agefilaus, ledſaget af 
Lyſander, var gaaet til Aſien med en Hær imod Werfers 
ne, mærfede han fnart, at ei han, men Lyſander ſpillede 
den førfte Rolle. Han forftod døg ved fin floge, maa— 
deholdne Opforſel faaledes at undgane Lyſanders ſtadeli— 
ge Indflydelſe, at denne ſnart blev forladt af alle ſine 
Venner, og vendte tilbage til Sparta fuld af den bittre— 
fte Hevngjerrighed. Her befluttede han at udføre den 
for længe fiden fattede Plan at kuldkaſte fit Fedrenelands 
Forfatning. Han vilde nemlig udftræffe Thronfolgen 
ei alene til alle Heraclider, men og til alle indfødte 
Spartaner og derpaa fætte fig felv paa Thronen. Da 
denne Plan ei ftod til af udføre ved -aabenbar Wold, faa 
tog han fin Tilflugt til Bedrag. Apollo ſelv ſtulde 
nemlig erklere, at Sparta ene kunde ſikkres mod til— 
kommende Ulykker, naar den valgte de Dydigſte blandt 

fine Borgere til Konger, Men i ſamme Hieblik, Bedras 
geriet Fulde fpilles i det delphiſte Tempel, traadde Cen 
af Præfterne tilbage, af Frygt for Følgerne, og Lyfans 
ders hele Plan gi overftyr, dog blev Sagen førft opdas 
get efter hans Død, da man fandt hang ſkriftlige Uds 
kaſt. — Lyſander blev valgt til Anfører i den. bootiſte 
Krig, hvori han faldt i Slaget ved Haliartus i Bootien 
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(394 f. Chr.) Hans Minde blev holdt i Xre i Sparta, 
da man anfaae ham for en retſkaffen Spartaner, blot - 
fordi han aldrig. havde beriger fig, men ſtedſe levet i 
ftreng Armod; man tog herved intet Henſyn til de fore og 
afſtyelige Forbrydelſer, han havde beganer. 

Lyſias, en bekjendt athenienſiſt Taler, levede imels 
lem den gode og 100de Olympiade. Hans Zader var 
Taleren Cephalus, om hvem IMato i Begyndelfen af fin 
Republik, giver en faa fortræffelig Beſtrivelſe. Koret 
efter fin Faders Død kom Lyſias alerede i ſit 15de Mar 
til Thurium i Storgrekenland, hvor han [od fig under—⸗ 
vife i Veltalenheden og Philoſophien af de fo Syraku— 
faner, Nicias og Tifias. Han fatte fig dervåaa ned é 
Storgræfenland og blev endeligt ved Lodfaftning draget 
med ind i Statsforvaltningen, indtil man efter. Atheni— 
enſernes Nederlag i Sicilien (413 f. Chr.) forvifte ham 
og flere af hans Landsmænd fra Storgrekenland. Han 
kom tilbage til Athenen, men maatte frygte for de tres 
dive Tyranners Efterſtrebelſer og begav fig til Megara. 
Bed Frihedens Gjenoprettelſe vifte han fig meget virk—⸗ 
ſom i Athenen, da han opoffrede en ſtor Deel af fin 
Formue til det almindelige Bedſte, hvorfor han dog et 
engang funde erholde Borgerret i Athenen. J Forſt— 
ningen gav han Undervlisning i Talekunſten, men bes 
gyndte, da han heri blev overtruffen af Theodorus, at 
ſtrive Taler, "hvoraf han fFal have forfærdiget over 
200, efter Andre endog 400. J Netsſager var han ei 
øvet, men en fortræffelig Taler, der overgik alle fine 
Samtidige og fun blev overtruffen af faa af hans Efter⸗ 
kommere. Sfær er hang tilſyneladende Lethed uefter— 
lignelig · Dionyſius roſer hans Udtryks Reenhed, Rig— 
tighed, Klarhed, Fynd og Paſſelighed; hans, ved den 
ftørfte Kunſt, naturlig og ukunſtlet ladende Ordfoining; 
hans Kundſtab om og levende Fremſtilling af Menneſket 
i dets naturlige Egenheder, men fremfor alt ha ubes 
fErivelige Ynde. " Efter famme var han meeſt heldig i 
Taler for Retten. De gamle Critiker rofe og Mavers 
heden (dette er deres Udtryk) i hans ſtarpe, valgte, yndi⸗ 
ge og forte Udtryk, fom et fuldfomment Mønfter paa 
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den ſimple attiſte Stiil i Veltalenheden. Hiin attis 
ſte Simpelhed havde nemlig dengang manage Tilhængere 3 
man troede, at hvo der talte tørt, naar det blot var filet 
og gjennemarbeidet, han talede attiſt. Imidlertid fore 
tjener Lyſias's tørre Stiil et ligefrem Dadel, da den-var 
afpaſſet efter de Genſtande, fom han behandlede. Athe— 
nienſernes funde Smag forvite med Rette al unyttig 
Pragt og al uhenſiate mesſig Svulſt. Jevrigt er Lyfis 
ag, efter Dionyſius's Dom, langt fvagere i hans paner 
gyriffe Taler; hans Onfke at fale høit og prægtigt vil, 
efter Critiferené Mening, ei lykkes ham. Da vi af 
diffe Taler fun have cen tilbage, den faa kaldte Epita— 

phios, faa kunne vi ei faa gandffe dømme derom. 
Denne Tale leverer os i det mindſte meget intereſſante 
Beviſer paa republikanſt Jver. Kun 34 af hans Taler, 
af hvilfe man har en fuldftændig Fortegnelfe i Fabr. 
Bibl. Gr, lå, p. 762, ere fomne til os. 

Lyſimachus, en Søn af Agathokles, Alexan⸗ 
ders Ven ag Feldtherre, erholdt efter dennes Ded ved 
Delingen af de erobrede Lande, Thracien ſom Stathols 
derſkab. Men, da Indbyggerne der med Haardnak— 
kenhed modſatte fig hane Indmarſch, faa maatte Lyfis 
machus [aa godt ſom førft evobre dette Statholderſtab, 
dog maatte han lade Bjergegnene blive i de gamle 
Indbyggeres "Vold, e vedvarende Krige mod dem 
hindrede ham og i af tage virffom Deef i Forbundet 
mod Ankigonus, hvori han var indtraadt. Under 
hans Krig med Indbyggerne i Staden Callatia ved Pons 
tus Euxinus,  hvilfe underſtottedes af Antigonus til 
Lands og Vands, opbyggede han Staden Lyſimachia 
paa det thraciſte Cherſonesus. Efter Demetrius's 
overordentlige Seier over Prolemæué, fulate ban ogſaa 
de ovrige Satrapers Exempel og antog den kongelige 
Titel. Fra denne Tid tog han Deel ſaavel i den Tors 
bindelfe dev fluttedes mod den møgtige Autigonus, ſom 
overhovedet i alle de "Begivenheder, der angik Alexan—⸗ 
ders Efterfslgere. For endnu de evrige med ham fores 

nede Fyrfter funde drage deres Tropper ſammen og lade 
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dem føde til Lyſimachus, gif denne med fine egne ogen 
Deel af Caſſanders Tropper over til Aſien og gjorde ufor— 
modentlig et Indfald i Antigonus's Stater. Det lykke— 
des ham af gjore fig til Herre af hele Lilleaſiens veſtlige 
Sokyſt, trenge ind i det Indre af Landet og” erobre den 
ſtorſte Deel af Phrygien og Lydien, ja endog dette Lands 
Hovedſtad Sardes ved Forrederie. Da nu og flere 
fjerne Provindſer havde flaaet fig til ham, drog Antigo— 
nus imod ham og nødte ham tilat træffe fig. tilbage til 
Lilleaſtens nordlige Bjerge og der tage Vinterquarteer. 
Noeſte Foraar forenede Lyfimadus fig med Se'eucus og 
begge vandt i Forening det afgjørende Slag ved Ipſus 
(301), hvori Antigonus tilfatte Livet, Dennes Lande 
bleve nu deelte imellem Seierherrerne. Lyſimachus ers 
Holdt hele Lill eafien, det egentlige Cappadocien og alle 
ande V. for Taurus og Antitaurus. Imidlertid ans 
greb Demetrius ham fra Søen og plyndrede og 
ødelagde alle Kyſterne. Lyſimachus havde. ingen 
rilſtrekkelig Flaade at frille imod Demetrius; hans 
Herſkeſyge havde gjort de øvrige Konger utilfreds. med 
ham og de frygtede ham nu ligefaa meget ſom fordum 
Antigonus. Fornemmelig holdet Sefeucus ham foren 
Farlig Naboe; alle lode ham nu uden Hjelp og glædede 
fig endog over. hans Uheld. Forſt da Demetrius's 
Fremfſkridt ogfaa begyndte at frue deres egne Stater, 
indgik Seleucus, Brolemæus og Pyrrhus et nyt Fors 
bund med Lyſimachus imod ham. Demetrius blev nu 
angreben i Macedonien, ſom Gan havde bemægtiget fig, 
af Pyrrhus og Lyſimachus, hans Land erobredes næften 
uden Sværdilag ved hans Underſaatters Trolsshed, og 
Demetrius nødtes til aft falde ind i Lyſimachus's aſiatiſke 
Provindſer. Her erobrede han vel Carien og Lydien, 
men kom desuagtet i en fortvivlet Stilling, ſom fort 
derpaa foftede ham Friheden. Lyſimachus begyndte nu 
at befrige de til Thracien grendſende Folkeſſag og udvi— 
de ſit Rige ved Erobringer fra dem. Men, da han og 
Vilde befrige de paa den anden Side af Yfter boende Ge— 
ter, faldt ei alene hans Søn, men og ſiden han felv, 
ved en Oberlobers Forraderie i deres Fangenſkab. Han 
maatte nemlig pvergive fig med fin hele Hær og vente fin 
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Død, hvortil Barbarerne med larmende Skrig opfordres 
de deres Konge. Denne handlede dog ædlere end den 
erobreſyge Lyſimachus turde haabe; denne fidfte blev nems 

lig tracteret foftbart paa greſt Viis paa fir eget doſtbare 
Taffel, medens Geternes Konge holdt fir ſimple Maaltid 
i Leer⸗ og Trekar. Efter fuldendt Taffel purgte han 
den fangne Konge, hvilfer Maaltid denne ſyntes bedſt 
om, Geternes eller ſit eget. Han formanede ham ders 
paa fil Fred imod et Folk, hos hvilket der var faa lidet 
at vinde, gav ham fin højre Haand, faldte ham fin Ven 
og lød ham frie uden Løfepenge. En faa høimodig Op⸗—⸗ 
førfel gjorde Indtryk paa Lyſimachus, han tilbagegav 
Geternes Konge de paa den anden Side Iſter robrede 
Lande, fluttede Fred med ham og gav ham fin Datter 
til Ægte, Fra denne Tid udvidedes Lyſimachus's 
Magt ftedfe mere, og han Fulde maaffee befiddet . fine 
Lande til fin Død, hvis et hans eane Familieforhold have 
de bevirket Rigets og hans egen Undergang. Han havde 
nemlig af politiſte Henſigter ſtildt fig fra fin forſte Ge— 
malinde og ægtet Arſinoe, en Datter af Ptolemæus 
Ifte, der forledede ham til mange Daarſkaber oq endelig 
til af myrde hans Søn Agathokles af førfte Wateſkab. 
Da denne nemlig alerede havde Efterkommere, hvorved 
Arfinoes Børn üdelukkedes fra Thronfølgen, faa havde 
hun befluttet hang Undergang, Efter Andre fEal fors 
ſmaaet Kjerlighed have været Drivefjedren til denne 
gruſomme Handling. Da Agathokles, formedelft bang 
fortræffelige Characteer, havde havt mange Venner, 

- faa fvore diſſe den gruſomme og fvage Lyſimachus Hevn. 
De flygtede til Seleticus og ophidſede denne til Krig 
imod ham. Seſeucus erobrede uden Sværdflag næften 
hele Lilléafien og ved Corupedion i Phrygien kom det til 
et Hovedſlag, hvori Lyſimachus, efter tapper Modſtand, 
felv faldt (282). Lenge blev hans Legeme liogende — 
uføgt pan Valpladſen, og vilde ci været fundet , da fan 
alerede med de øvrige Liig var gaaet i Fotraadnelfø, 
hvis ei en tro Hund, der end ikke i Døden vilde forlade 
fin Herre, havde opdaget ham. Hans anden Son 
Alexander begravede ham ved rokmadig og oprettede 

2 
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ham et herligt Gravminde, ſom endnu var at ſee i Pau— 
ſanias's Tider. 

Lyſippus, en beromt Billedhugger fra Sicyon, 
levede omtrent iden 114 Olympiade og var Alexander 
den ſtores Samtidige og var ſaa agtet af denne, at han 
alene vilde lade ſig hugge i Steen af Lyſippus, ligeſom 
han kun vilde lade fig male af Apelles. Lyſippus var i 
Begyndelſen Kobberfmed og opoffrede fig fiden Billed— 
hauggerkunſten. Maleren Eupompus, hvem han ſpurg— 
te, hvilket Monſter han fEulde,vælge fig, henviſte ham 
til Naturen og denne nærmede Lyfippus fig. meeft blande 
alle Kunſtnere. Virkelig fan man fige om ham at han 
bragte Billedhuggerkunſten til den höieſte Fuldkommen— 
hed. Hans BVarker ere udførte med langt mere Elegans 
end hang Forgjenaeres; Legemerne fmidigere, Hovedet 
mindre, Haaret flygtigere, naturligere og finere; han 
undgik alt det Kantede og Skarpe og føgte af give Deles 
ne mere Rundhed og Blodhed. Han pleiede at fige om 
fig, at han dannede Menneſkene ſaaledes ſom de ſyntes 
ham at vere; men hans Forgjengere ſaaledes ſom de 
virkelig vare. Selv de mindſte Dele udarbeidede han 
med megen Omhyggelighed. Det er. ei bekſendt, cm 
han har forfærdiget Verker af Marmor; men af Kobber 
havde han udført meget. Plinius angiver Antallet af 
dem til 610." Følgende ere de mærfværdigfte; Een, 
% gnider fig i Badet, (Apoxyomenos). — 
Statue blev bragt til Rom og af Marcus Agrippa fat 
ved Indgangen af hans Bade. Keiſer Tiberius, ſom 
fandt ſtor Behag i den, [odden bringe i fit Sovekammer, 
indtil den endelig efter Folkets almindelige Onfſke blev 
bragt til fit forrige Sted. En Alexander eller rettere 
Afbildninger af Alexander, da han. havde foreftillet denne 
Fyrſte fra hans Barndom i adffillige Situationer. 
Cen af diſſe Statuer lod Nero overtrekke med Guld; 
men det blev fnart igjen taget af, fordi det forhindrede 
— af Værfers Fiinhed. En Gruppe. af Sas 
fyrer, der befandt fig i Athenen. Alexander og hans 
Venner, et Antal af Billedftøtter ; ſom ſtulle Gave 
havt ftor Lig hed med Originalerne. De ſynes af have 

A 
* 
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været deres Statuer, der faldt i Slaget ved Granicus: 
Lyſippus maatte afbilde dem og ſette Kongens Statue i 
Midten. — Metellus fod dem alle bringe fra Macedonien 
til Græfenland. En Jupiter i Tarent af coloſſal Størs 
relfe. Denne Statues Ligevægt var truffen faa fulde 
kommen, at man funde bevæge den med een Haand; og 
dog var den heftigſte Storm ci iſtand til ar kuldka— 
fte den. 

Byttelton (Georg) var født 1709 i Grevſkabet 
Worceſter og lagde alerede fra fin tidlige Ungdom ufæds 
vanlige Talenter for Dagen. Snart erhvervede han 
fig literair Berommelſe ved fine „perſiſte Breve,“ fine 
Fremſkridt i Kjerlighed““ og nogle Poeſier. Efterat 
han var kommen tilbage fra ſin Reiſe i Frankerig og 
Italien, kom han i Underhuſet og vifte fig der ſom een 
af Oppoſitionens ivrigfte Tilhængere. Hans Navn 
hørtes ftedfe i flere Aar ved alle Forhandlinger i Under— 
huſet, han modſatte fig det Forſlag at holde en ſtagende, 
Armee, underſtottede Forfiager ar fane Walpole ud af 
Minifteriet, og blev 1733 Sekreteer hos Prindſen af 
Wales, fom dengang levede borte fra Hoffet. Men ef: 
terat han 1744 var bleven udnævne til Skatkammer— 
Lord, forandrede han fit politiſte Syſtem og underftettes 
de fra denne Tid Hoffets og Miniſteriets Planer. Hans 
politiffe Beſtjeftigelſer fjernede ham dog ei fra literaire 
Forretninger. Fra Ungdommen af hengiven til Udfoærs 
velfer ag Uordener, havde han flænge tvivlet om den chri⸗ 
ſtelige Religions Hovedlerdomme. Nu begyndte han 
ivrigt at underſsge dem og fandt fig overbeviiſt om deres 
Sandhed; denne Overbeviisning vilde han og bibringe 
andre, hvorfor han udgav fine Bemarkninger angaaende 
den hellige Paulus's Omvendelſe og Apoſtelkald, et 
Vark, der fun fan dadles for fin Vidtloftighed. Herpaa 
blev jan udnævnt til Skatmeſter og Geheime-Cabinets⸗ 
raad, men ombyttede fiden begge diffe Embeder med Cants— 
lerverdigheden. Omtrent ved denne Tid udgav han fine 
Samtaler i de Dødes Rige, der paa den Tid blev læft 
med Begjerlighed, omendſtjondt de mere vare Reſultatet 
af hans ForfrifEningsftiil, end af dyb Forſten, mere en 
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giebliftelig Udgydelſe af Tanker, end Frugt af fang Efter⸗ 
tante. Ved Beayndelſen af den Krig, der udbrød ſidſt 
i Georg 2dens Regjering, da Miniſteriets Oplosning 
blev nødvendig, ſik han vel fin Afſkteed, men hans Tab 
erſtattedes 1757 ved en Lords Verdighed. Hans ſidſte 
literariſte Verk var Henrtk 2dens Hiſtorie, paa hvis 
Udarberdelfe han havde anvendt 20 Aars Flid. Dette 
Vaerks Udgave foraarfagede ham ſtor Beſper; thi Værs 
ket maatte trykkes to Gange, en ſtor Deel tre Gange, 
ja nogle Ark endog fire til fem Gange. Heri var deels 
hans ufæfelige Haandſkrift, deels Udgiverens overdrevne 
Noiagtighed Skyld; Varkets Trykning koſtede ham 
over 1000 Pund Sterling. Fra 1755 til 1767 uds 
fom fre Udgaver af de tre førfte Dele af Varket og 
Slutningen blev trykt 1771. Trods den ualmindelis 
ge Forfigtighed og Noiagtighed, hvormed Trykningen 
var beſorget, faae man fig dog nødt til at tilføie en 
Trykfeils⸗-Fortegnelſe paa 19 Sider: Lyttelton døde 
den 22de Aug. 1773 i fit 64de Mar. i 

2 yæos, Lyæus, Befrier (fra Griller og Sørger) 
et Tilnavn for Bacchus, ſom man ei maae forverle med 
Lycros, et Tilnavn for Zeus, Pan og Apolfo. 

Læge Falder man den, fom fer i Beſiddelſe af alle 
de Videnſkaber, der hører til Sundhedens Vedligehols 
delfe og Sygdommens Afvendelſe eller Fordrivelſe, hvor 
de allerede ere ubbrudte. Beſiddelſen af LægevidenfFas 
ben danner den theovetiffe Læge og Videnſtabens Udøs 
velfe den practiffe. Den fande Læge bør ei alene være i 
Beſiddelſe af Lægevidenffaben, men og af Lægefunften. 
Begge ſtaae i ſamme Forhold ſom Videnſtab og Kunſt 
overhovedet i høiere Betydning. Videnſtkaben avler og 
leder Ideen, Kunſten ſoger virkeligt at realifere denne i 
et Produkt. Kunſten maa, ſelv der hvor Videns 
ſtaben ei ſtrekker til, erſtatte denne, udfinde Reg— 
lerne for det beſtemte Tilfelde, hvor Videnſtaben 
fun angiver almindelige Love, Dette er fornemmeligt 
Tilfældet, hvor Forftanden ei fan flutte efter ſimple og 
gandſke beftemte Grundſetninger, men efter mange, 
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fammenfatte og foranderlige Omſtendigheder, hvor den 
iſtedet for Vished ofte maa lade fig nøsie med Sandſyn— 
lighed. Obiectet for Legekunſten er Menneſket ſom les 
vende aandigt Væfen, hvis Indre Befinder fig i nophor⸗ 
lig Omvexling af Tilſtand, deels ved Beftemmelfe af 
den udvortes Verden, deels ved indvortes vilfaarlige og 
uvilfaarlige Selvbeſtemmelſer. Hvilken uendelig 
Mangfoldighed frembyder ei Menneſkets Individualitet, 
hvilken Forſtjellighed i Sundhede Tilſtand, hvile Afvi— 
gelſer herfra, modificerede ved Alder, Kisn, udvortes 
Indflydelſe og indvortes Aandsbevegelſe. Her byder 
Videnffaben Forſtanden fun faa.beftemte, men deſto fles 
te vafiende, betingede, ſammenſatte Grundſatninger; 
i fuldt Maal maa den ſelvſtabende Kraftvirkſomhed, af 
dét givne bekjendte at udfinde det Skjulte, yttre fig, for 
at Maafe Sandſynlighedens Grader og hurtigt beſtem— 
me derSigtige. Lagekunſten udfordrer altſag ligeſaa— 

. vel Genie ſom Kunften overhovedet, og det ien fortrins 
lig Grad, da Videnſtabens Mark alerede her er faa ftor, 
men Kunſtens Spillerum umaalelig Hvad fægeng 
Uddannelſe angaaev, da beroer den fornemmelig paa at 
lære Videnſkaben og sve Kunſten. Ingen Deel af Læges 
videnſkaben eller de med famme i Forbindelſe ſtagende 
Hjelpevidenſtaber maa udelukkes ved Lægens Dannelſe. 
Man hari den ſenere Tid ſtridt om Chirurgien fulde 
være adſtildt fra Medicinen eller blive forenet med den. 
Men der fan ingen Tvivl være om, at Chirurgien hører 
med til Lægens videnfEabelige Dannelſe, omendſtjondt 
dens Udsvelſe ofte er og bliver adſtildt fra den. Hvad 
Kunſtdannelſen angaaer faa beroev denne paa. Geniet. 

Ed 

Hvor dette mangler finder albrig Sun Sted. Lægens 
Genie er, for det førfte det Baand, der forbinder Vis 
denſkaben med Naturen; det er den Lysſtraale, fom i 
Morket aabenbarer ham det Skjulte, og fader Gam hur— 
tigt begribe hvad der af VidenFabens Fylde paffer til, 
Individuernes Mangfoldighed. Genie fan ei erhverves 
men det fan øves ved Videnſtabernes oftere Anvendelſe 
paa individuelle Sygdomstilfælde, ved Sammenligning 
mellem deres Ligheder og Skjelnen mellem deres indvors 
tes KorfEjelligheder, ved hurtig Udfinden af det rigtige 
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Middel mod hver enkelt af ſamme ꝛc., hvorved endelig 
Kunftfærdigbed fremfommer, Nogle af en Læges nøds 
vendige Egenſkaber ere følgende: Regelmæsfig Legems— 
dannelfe da bet Modſatte vilde gjøre et ubehageligt Ind⸗ 
tryf; ſtarpe Sandſer for hurtigt at opfatte alle Omfæns 
digheder der kunne ſandſeligt iagttages og ſom have 
Henſyn til den Syge; Sundhed, da Zægen maa unders 
fafte fig legemlige Anftrængelfer , og Sundheden har 
desuden ubetvivler Yndflydelfe paa Aandens uforſtyrrede 
Viekſomhed og paa Sintets rene Stemning. Af 
HandgeaenFaber behøves fornemmelig Jagttagelſesgave 
og Selvtæenkning; det er ogſaa onſteligt at Lægen beſid⸗ 
der Religisſitet, Taalmodigbed i at bære fit Kalds Byr⸗ 
der og de Syges Svagheder ;. Mandsnærværelfe for at 
funne beholde Fatning ved de meeſt paafaldende Begi— 
venheder og have alle Kunſtens Hjelpemidler ved Haan— 
den, Maadehold og Afholdenhed i fandfelige Nydelſer 
for til enhver Tid at kunne være færdig til fin Pligtops 
fyldelfe, Taushed, Uegennyttighed, Klogſtabec. Læs 
gens Pligter flyde af Begrebet om hans Virkſomheds 
Maal og Gjenſtand. Lægen hsorer til Statens meeſt 
udmaerkede og vigtige Mænd, hvad enten man ſeer hen 
til den Maſſe af Kundſkaber, han maa befidde, til Vig⸗ 
tigheden af hans Forpligtelſer eller til. Nodvendigheden 
af hans Kunſt. Staten behover ſunde Borgere til alle 
fine Forretninger. Det maa derfor være den Magtpaa⸗ 
liggende at gjøre ef rigtigt Valg af Subjecter til Læger 
kunſtens Udøvelfe og ſorge for deres Uddannelfe , famt 
afholde alle Uværdige og Ufyndige fra Haneden af 
denne vigtige Kunſt. 

Laægekunſt. Herunder fanfrade man almindeligt 
Summen af de Kundſkaber, Lægen behøver for at fores 
bygge Sygdomme, kjende diffe i deres Oprindelſe, Frem— 
gang og Udfald, Æjelne dem fra andre og behandle dem 
rigtigt, enten for at læge dem, eller, hvis dette ei fan 
opnaaes, døg lindre dem. Det er et muligt at angive et 
beſtemt Tidspunkt for Legekunſtens Oprindelſe. Hvad 
den ældfte Hiſtorie har gjemt for og er for det meſte ud» 
fmyEfet med fabelagtige Fortællinger. Ethvert Folk op⸗ 
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fandt vel et eller andet Middel i Sygdomstilfælde, hvile 
fer Naturen eller Tilfæler lærte der. Saafnart høiere 
Aandscultur ogfaa udftrafte fin Virkſomhed til Syg» 
dommes Behandling ," begyndte naturligviis de Folk, 
der gif foran for andre i hiin Aandsforedling, at hæve 
de førfte Naturforſog til Kunſt. Hos de gamle Xgyp⸗ 
ter finde vi alerede Spor til Legekunſten og man tilfris 
ver Hermes, der fEal nedftamme fra de egyptiſte Guder, 

" en Bog, hvori Reglerne for Legekunſten fandtes optege 
nede ſaaledes ſom den Tids Læger iagttoge dem. Diſſe 
vare i de eldſte Tider Praſterne der ſtedſe ſogte at gjøre 
fig gjefdende ſom Mæglere mellem Gud og Wenneffene. 
Lægefunften fremkom endelig af de ſamlede Erfaringer 
og Jagttagelſer over Sygdommenes Øjang og Nytten af 
de anvendte Legemidſer. Samme Gang tog dens Ops 
rindelfe hos Grekernet Ogfaa de havde Perſoner blandt 
deres Guddomme, fom de tilſtreve Lægefunftens Oprin— 
delfe (f. Er. Wſtulap 1263 f. Chr.), og diſſes Præfter 
udgave fig for de enefte Befiddere af denne guddommelige 
Kunſt, forfamlede Syge i deres Templer og ophængte 
Tavler med BefÉrivelfen over Sygdommene og Mid: 
(erne, hvorved de troedes at være helbredede, i Temp— 
lerne. Af diffe Preſteſtoler, der maaffee varede flere 
Aarhundreder, fremgif en Mand, fom med flor Jagtta— 
gelfesgave forbandt den ſtorſte Troffab i at gjengive det 
Fundne, den egentlige Stifter af den videnſtabelige Læs 
gekunſt, Hippocrates (456 f. Chr.) De under hang 
Mavn bekjendte Skrifter ere dog ei alle af ham, men tils 
deels forfattede af hans Efterfolgere. Han bragte Læs 
gevne paa det fande Standpunkt, hvorfra de idet mindſte 
et dengang turde fjerne fig, naar de ei vilde fare. vild, 

nemlig paa den troe Naturiagttagelſes Standpunkt. 
Men ſelv hans nærmefte Efterfølgere bleve ei hang Mes 
thode aldeles troe, og føgte ved dengang herſkende philos 
ſophiſte Meninger og Syſtemer (f. Er. Platos, Epirs 
curs) ogfaa at bringe Legekunſten i et Syſtem. Derfra 
hidrører Oprindelfen af den dogmatiffe Medicin. J 
den fenere Tid var Alexandria Lægernes eneſte Dannels 

ſesinſtitut, men ogfaa blande dem herffede den Syge, at 
ville bygge medicinſte Theorier pan philoſophiſte Syſte 
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mer. Saaledes var det da naturligt at Mænd af Kraft 
og Mand, fortrolige med Hippocrates's Skrifter og kjede 
af Skolephiloſophien oa. dens Spidsfindigheder, igjen 
betraadde den forladte Erfarings Vei; deraf opkom Em— 
pirifernes Skole, hvis Stifter var Serapion fra AXlers 
andria (279 f. Che.). Menneſtets efter Forſtandseen⸗ 
hed ſtrebende Aand ſogte fnart igjen at forbinde nogen 
Theorie med Erfaringen og faaledes dannedes Methodi— 
kernes Skole. Galen (160 ef. Chr.), berømt af fine 
mange Skrifter, gjorde ct nyt Forſsg paa en videnſtabe⸗ 
lig Bearbeidelſe af Medicinen. Han ſtrev Fortolfnins 

ger over de hippocratiſte Skrifter og udarbeidede ifær Læs 
ren om Pulſen. Ihere Aarhundreders Læger bleve ved 
hans Theorie. - I de urolige Tider, da Indfald af 
fremmede krigerſke Fole beftandigt ryſtede det romere 
Rige og lige til Middelalderen, gjorde£ lidet for Legevi— 
denſtkaben. De alexandrinſte Bibliotheker forſtyrredes, 
Muhamedanerne udbredede fig ei alene i Aſien, men og 
i Europa. Hos Araberne vedligeholde vel nogen Lær- 
dom fig, dog blev Medicinen ſtagende paa det Trin, 
hvortil de græfÉe Læger havde bragt den. Praſter og 
Munke vare dengang næften de enefte Læger i det chriſte— 
lige Europa. — J Salerno i det Neapolitanſte lagde 
Munke (i det $de Aarhundred) Grunden til en Anſtalt, 
fom ſenere havde den vigtigfte Indflydelſe paa Medici» 
nen. Endnu før denne Tid droge de ved deres Under— 
curer og Reliquier mange! Syge til Salerno, — Meni 
det I1te Aarhundred ſtuderede de de arcbiffe og greſte 
Læger, og adſtillige af dem erhvervede fig alerede betydes 
lig Berømmelfe fom Læger ved dereg Lerdom. J det 
13de Aarhundred gav Keiſer Frederik 2den den ſalerni—⸗ 
tanſte Skole den fuldkomne Indretning ſom et Akade— 
demie med mange Rettigheder. Bogtrykkerkunſtens 
Opfindelſe gav Videnſtabernes Udbredelſe et nyt Sving. 
Ogſaa Legekunſten tog Deel heri, da de græffe Lægers 
Studium nu blev langt mere almindelig og Praxis mere 
kom ud af Munkenes Hænder, hvortil alerede forben 
Pavernes Forbud meget havde medvirket. Hidtil havde 
Lægerne ſtedſe troligen fulgt det galenſte Syſtem, fun 
Faa føgte at gjenindfare den ægte hippocratiſte Aand i 
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Medicinen. Nu fremtraadde Waracelfus og forkaſtede 
ei ålene Galens, men alle fine Forgjengeres Theorier 
og Syſtemer (1525) og ftiftede med ſtor Selvtillid et 
nyt, ſom deels var bygget paa djemiffe Grundfætninger, 
deels var opfylde med theologiſte, magiſte og aftrologis 
ſte Sværmerier. Helmont antog fom Grund for alle 
Livsbevegelſer en Livsaand, ſom ban kaldte Ardæus. 
Dermed fordandt fan og chemiſke Grundfætninger og 
opftilledeet nyt Syſtem. Til endnu ſtorre Forandring 
i den hidtil havte Synsmaade bidrog Blodomlobets Op⸗ 
dagelfeaf Harvey (1619), da herved det iatromathemati⸗ 
fre Syſtem foranlediges, hvilket ved Beregninger vilde 
fEaffe Medicinen Evidens. Sydenham oprettede igjen 
den gamle empiriffe Skole (1665); han iagttog Virk— 
ningerne, af Veirets Indflydelſe meget noie. Stahl 
fornyede det helmontſte Syſtem (1707), dog i en for; 

andret Form, da han ctildrelte Sjelen Archæeus's Rolle. 
Men derhos tog han og megen Henfyn til Livskrafterne og 
Naturens Virkſowmhed, beſtemte Sygdommenes Aarſa⸗ 
ger noiere end hidtil var ffeet og indffrænfede Brugen af 
flærte og heroeiſte Lægemidler. Jo almindeligere nu 
Medicinens Studium blev, defto flere fortrinlige Mænd 
opſtode ogſaa, der fra Tid fil anden gjorde Forføg paa 

at gjøre Medicinen faftere fom Videnſkab. Enhver 
ſaae den urette Vei, hvorpaa hans Forgjenger var gaaet 
vild fra Sandheden, betraadde en anden og feilede ligele— 
deg. Blandt diffe gjorde Frederik Hoffmann og Boers 
have fig berømte (i Begyndelſen af det 18de Aarhun⸗ 
dred). De andre VidenfFabers og Kunſters Dyrkelſe, 
ifær deres, der ſtode i Forbindelſe med Legekunſten, ſom 
Philoſophie, Phyſik og Chemie, bleve nu drevne videre, 
og herved vandt og Medicinen: Mød Slutningen af 
det 18de Aarhundrede forandrede, Synsmaaderne i Mer 
dicinen fig meer end nogenfinde før, da der fremftode 
flere Bearbeidere af famme. Jovrigt vare Syſtemerne 
for det mefte rettede paa Legemskrefterne og Blandingen 
af Safterne eller de vare blot empiriſte Forſog, efter 
Sydenhams Skole, eller de vare eklektiſte, ſom af hver 
Theorie toge det Brugbare og iøvrigt med hippocratiſk 
Aand holde fig til Naturens Jagttagelſe og en rational 
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Empirie. Denne Forfatning i Medicinen afbrod 
Brown ved ſit nye Syſtem, der blot var bygget paa 
de forÆjellige Forhold mellem Pirreligheden og de paa 
ſamme virkende Pirremidler og truede at fortrenge alle 
andre (See Art Brown). deeſt Opſigt gjorde dette. 
Syſtem blandt de Tydſtke, hos hvilfe det. fandt de fleſte 
Tilhængere og Efterlignere. Imidlertid hævede flere 
Stemmer fig herimod med grundede Indvendinger, ſom 
foranledigede flere Modificationer. Ved denne Tid bes 
gyndte den nyeſte Naturphiloſophie ogſaa at” udbrede fit 
Lys i Medicinen. Flere Læger anvendte denne Philoſo— 
phies Grundſetninger med Held faa enkelte Grene af 
Medicinen, ifær udvikledes nye og overraſtende Syns— 
maader i Phyſiologien, Leren om Livet ſelv, Organis—⸗ 
men ꝛc. Selv paa Pathogenien, Forklaringen af Syg⸗ 
dommenes Oprindelſe, paa Therapien, ſammes Behands 
ling, har ven i fort Tid havt en faa velgisrende Indfly— 
delfe, af man med Grund Ean haabe, den vil hæve We: 
dicinen ſom Videnſtab til den Fuldkommenhed, fom den 
i Forhold til den menneſkelige Indſkrenkelſe fan mods 
tage. — Legekunſten indbefatter følgende Videnſtaber: 
Anatomie; Phyſiologie eller Leren om Organismens 
ſunde Tilſtand, Livet, de enkelte Syſtemers Functioner 
2c.; Pathologie, Læren om Sygdommene; Semiotik, 
Læren om Tegnene; Therapie, om Sygdommenes 
Cuur; Legemiddellere, Naturprodukternes Virkninger 
pan det menneſkelige Legeme. En egen Deel af Læges 
funften udgjør Chirurgien, ſom ogſaa indbefatter Føds 
felshjelpevidenffaben. - Medicinens fornemſte Hjelpevi⸗ 
denſtaber ere Philoſophie, Naturhiſtorie, iſer Botanik, 
Phyſik, Chemie og Pharmacie. 

Langde (geographiſt) betegner en Bue af Nqua⸗ 
tor, fom findes imellem et vilkaarligt antaget Begyndelse 
ſespunkt paa famme og Stedets Middagskreds. Denne 
Hue udtrykkes i Grader, Minuter og Secunder af 
9Cquator, der regnes fra def antagne Begyndelſespunkt 
ſtedſe videre mod Oſten, bvorfor et Steds Lengde kan 
være 360 Grader. Det Punkt, hvorfra man begynder ac 
tegne er ligegyldigt og fan tages fra hvad Sted man 
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vil. Sadvanligt beſtemmer man det ſaaledes, at Was 
ris's Obſervatorium er 20? derfra, eller bar 20 
Grader Længde. Den Cirkel, ſom drages igjennem 
hiint antagne Punkt fra Norden til quator, kaldes, 
fordi man begynder at tælle fra den, den forſte Meridian 
eller IRiddagsÉreds, Længden eller Beſtemmelſen af et 
Steds Afſtand fra et andet fra Øften til Veſten, er tilli— 
gemed Breden aldeles nødvendig for at finde et Steds 
fande Beliggenhed og derpaa grunder JordbefErivelfe og 
Landkorttegning fig. Omendfkjondt de ſtorſte Aſtronomer 
i alle cultiverede Lande, til alle Tider, uafladelig have ars 
beidet paa, at forbedre de Methoder, hvorefrerLængden al 
findes, faa hav det døg ſtedſe havt uovervindelige Vans 
ſteligheder. Opgaven er nemlig følgende, Da Solen 
ved fin tilfyneladende daglige Bevegelſe fra Oſten til 
Veſten beffriver en Cirkel omkring Jorden og herved alt 
faa tidligere berører de Steder, fom ligge mod Oſten, 
faa angives den TidsforfEjel, der indtræffer imellem to 
Steders Middag, ogſaa Forſtjellen i Stedernes Afſtand. 
Naar man f. Er. veed at Solen har naget fit hoieſte 
Standpunkt paa Himmelen cen Time tidligere paa et 
Sted, end paa. et andet, fan kan man derefter. beregne 
hvor langt dette Sted ligger veftligt for hiint. Men 
nu beſtager BanfÉeligheden i af udforfe, hvor meget 
tidligere det ene Sted har Middag før det andet. Dens 
ne Vanfkelighed er hidtil ei hævet efter Onſte. Paa det 
fafte and, naar Afſtanden eter for ſtor, hjelper man fig- 
ved Signaler med Bomber, Raketter 2c., men i ftor 
Fraſtand og iſer pan Havet falde diſſe Hielpemidler bort. 
Her bliver intet andet tilbage end af iagttage Tegn og 
Phoenomener paa Himlen, hvilke i ct og ſamme Mies 
blik fees paa forFjellige og langt fra hverandre fjernede 
Steder paa Jordfloden Hertil kan man fornemmelig 
betjene fig af Begyndelſen og Slutningen af Maanefors 
morkelſer, Maanepletternes Ind- og Udgang i og af 
Jordſtyggen, Jupiters Drabanteres Inde og Udgang ét 
og udaf deres Hovedplanets Skygge. Diſſe Himmelbe⸗ 
givenheder, betragtede efter Middagsoieblikket og. farms 
menlignede med hverandre, pan to forfjellige, Steder 
paa Jorden, giver ForÆjellen af den Tid, der paa for: 
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fEjellige Steder er Middag. — Men ogſaa Solformsr⸗— 
kelſer, Firftjernernes Bedekning af Dlaneter og Venus's 
og Mercurs Gjennemgang igjennem Solſtiven kunne 
tjene hevtil. — Thi om end diſſe Himmelbegivenheder ei 
pan en og ſamme Tid eve fynlige paa ethvert Sted, faa 
kunne de dog ved Bereaning let føres tilbage til den Tid, 
hvorpaa man vilde have betragtet dem fra Jordens Mids 
delpunkt ihvert Steds Tid. Ikke deſtomindre ere alle 

diſſe Midler til at finde Stedernes Længde, ſelv paa det 
fafte Land, endnu forbundne med ſtore Vanfkeligheder— 
Da nu Sfibsfarten vilde vinde utroligt, hvis man kjend— 
feet ſikkert Middel til med Vished og uden ſtor Vanſke— 
lighed at beſtemme Længden til Soes, faa have adfkillige 
ſofarende Nationer udfat betydelige Priſer for Opfindel— 
ſen af et ſaadant Middel. Man har bragt Magnetnaa— 
len og dens Afvigelfe i Forflag hertil. Men, alle andre 
Vanſkeligheder fraregnede er Theorien om dette Phoenos 
men endnu alt for uvis. Stor Nytte til Længdebeftems 
melfen har man af Lengdeuhrene eller Tidmaalerne 
(Chronometre), hvoraf man betjener fig. Cr f. Cr. et 
ſaadant Ubr i London ftillet efrer Solen, og man fiden 
ſammenligner Uhrets Tid med Tiden ombord paa Ski— 
bet, faa vil Forfjellen i den Tid, hvori hine Himmel—⸗ 
fyner indtræffe paa Haver, i Sammenligning med. den 
Tid, de indtræffe i London, hvilken man naturligviis 
alerede fjender, angive Sceders Længde. Men (al det 
Middel ved Ubre at erfare Længden til Søes, nogens 
[unde tilfredsſtille, begriber man let, at Uhrene felv 
maa være bragte til en høiere- Grad af Fuldkommenhed 
end hidtil har været Tilfeldet. J vore Tider ere dog 
virfelig mange Kunſtnere komne meget vidt i ſammes 
Forfærdigelfe, Iſer har Thomas Mudge forfærdiget 
eet, ſom efter en Overfart af fire Uger angav gænaden 
af St. John paa 6 Secunder nær, og efrer en ſtormen⸗ 
de Tilbagereife til 9 Secunder. Men, foruden det, at 
ethvert Skib et befidder et ſligt Uhr, faa kunne der og 
ſelv ved de bedfte Inſtrumenter af dette Slags indløbe 
faa mange Feil, af man derved fan forledes til grove 
Vildfarelſer. Af denne Grund bliver Bevægelferne paa 
Himlen endnu ftedfe de uundværligfte Hjelpemidler 
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til at beſtemme Længden til Søes. Men, da nu Fors 
morkelſer og Bedæfninger etc. ere faa fjeldne og faa van: 
ſtelige at iagttage, faa har man foreflaaet Maanens 
Diftancer fra Solen eller fra andre befjendte Fixſtjerner 
til Lengdens Beſtemmelſe. Diſſe funne nemlig maales 
de flete Netter. Kun ſudfordres dertil, af man er fulde 
kommen befjendt med Maanens Lob. De moiſomme— 
lige og vanſtelige Regninger, derved forefalde, 
kunne meget let iverkſettes, ſelv af nlærde Sofarens 
de, efter de bekjendte fortreffelige Maanetavler, man 
har af Tobias Mayer, Shepher og Margett. 

Lærdom har fit Navn af at lere og hentyder derfor 
oprindeligen paa alt hvad der kan læres. tan falder 
egentligt fun den Lerd, der ved methodiſt Studium har 
gjort fig et eller andet Hovedfag af den. menneſkelige Vis 
den egen. Grundighed, Tydelighed, Orden og Sams 
menhæng eve derfor de characteriſtiſfe Klendemerker, der 
fEjelne den. lærde Kundſtab fra den almindelige. Lærdom 
tenkes enten ſubjectivt, ſom en Lerds Egenſtab, eller 
objectivt ſom Indbegrebet af alle de Kundſkaber, man 
fordrer af den, der vil optræde ſom Lærer i et Hovedfag 
afden menneſkelige Viden. Hertil vegner man ifær 
KundfEab i det groſke og latinſte Sprog, fam derfor og 
fortrinsviis kaldes de lærde Sproa. Thi da de nyere Lærde 
fEylde en ftor Deel af deres Kundſkaber Grakernes og 
Romernes Lærde, faa fordres med Rette af en Lerd nus 
omſtunder, at han er iſtand til at oſe af Kilderne felv, 
og altfaa felv fan læfe og benytte de gamle Lerdes Skrif— 
ter, et blot i Overfættelfer, der tir ere upaalidelige, 
men i Originalerne felv. Jovrigt have de Lærde. blandt 
alle dannede Nationer ſtedſe havt en betydelig Indfly—⸗ 
delfe paa SelfFabet, hvilken Indflydelſe var faa meget 
ſtorre, naar Præfterne tillige, fom hos JEgyprerne. og 
andre ovientalffe Folk, udgjorde den lørde Stand. Men 
denne Praſteſkabets Forbindelſe med den lærde Stand 
var ei gavnlig for Videnſkaberne, da Praſterne i Almin⸗ 
delighed holde deres lærde Kundſkaber hemmelige. og 
meddeelte fun Folket (Laie) hvad de troede fordeelags 
tigt for fig. Derfor fil og de Ulærde Navn afLaie (Lægs 
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folk). Sræferne gjorde Lærdom til et Gode, hvori 
alle kunde tage Deel, og fra denne Tid bar Videnſkaber⸗ 
nes Studium antaget en human og liberal Characteer. 
Bed Bogtrykkerkunſten ere Lerdommenes Kilder ſaale— 
des mangfoldiggjorte og udbredede, at det er muligt, 
uden mundtlig, Underviisning, ved blot Lecthre at er— 
hverve en Mængde lærde Kundſkaber. En faadan Lærd 
falder man med et greſt Ord Autodidaktos. Strengt 
faget er dog ingen Lærd en Autodidaktos (af fig felv uns 
derviift), thi i Barndommens Har modtog dog Enhver 
mundtlig Underviisning, og ſiden traadde Bøger iftes 
det for den mundtlige Lærer. j 

Larebegreb falder man enten et heelt Kirkeſam— 
funds eller en enkelt Lerers eiendommelige Synsmaade 
af den chriſtelige Troes Lerdomme. Saaledes gives der 
et evangeliſt, et catholſt, et ſocinianſt Lerebegreb; ſaa— 
ledes taler man om Origines's, Athanaſius's Auguſtins 
LZerebegreb. De philoſophiſte Skolers oa enkelte Philoſo⸗ 
phers eiendommeligſte Synsmaader pleier man ei at kal— 
de Lerebegreb, men Syſtemer. 

Lar edigt falder man almindelig en temmelig ſtor 
og udført Digtning af det didaktiſfte Slags. Men det 
ev endnu uafgjort, hvorvidt det didaktiſte eller Leredig— 
tet, fremſat ſom færdeles Digteart, Fan beftaae med 
Digtekunſtens Begreb og Væfen. Skal nemlig et 
Digt udføre den Henſigt at underviſe og dets Veſen bes 
roe paa dette beſtemte Maal, fan fan den rene og frie 
Begeiftrina og Poeſiens abſolute Maal et beftane her— 
med; ja Verket maa blive et Produkt af Reflexion, 

fom i det Hoieſte fan være ſmykket med Poeſiens udvor— 
reg Prydelſe. Men, fEal det didaktiſte Digts Vaſen ei 
beroe pan denne Tendens, fom nogle paaftaae, faa fan 
man med mere og mindre Ret falde ethvert Digt dis 
daftifE og der gives ſaaledes ingen ſarſtildt didaftiæ 
Digteart. Vil man desuagtet med nogen Ret falde ens 
felte Digte didaftiffe, faa maatte det enten være de, 
hvori overhovedet en Tendené til at underviſe hiſt og 
ber yttrer fig, de kunne forreſten have epiſt eller dra— 
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matiſk Form, eller ſaadanne, hvori Bverfen epiſt ellev 
dramatiſk Stof ligger fil Grund, men hvor viſſe Sands 
heder vifes i den poetiſte Begeiſtrings Speil fom i Alles 
gorier, Viſioner ꝛc. og følgelig ere aldeles lyriſke. 
Herhid høre mange lyriſte Digte af Schiller og alle” bedre 
Læredigte; hertil funde man endog henregne Dantes 
fore allegorife Digt. J førfte Tilfælde vilde Geneve 
nelſen indbefatte en Daddel. Det ſidſte Slags Digte 
ere de ældfte i Poeſien, ſom Gnomerne beviſe; men Op⸗ 
rindelſen til og Uddannelſen af det egentligt fan kaldte 
£Læredigt forkynder almindeligt alerede Poeſiens Tors 
fald hos et Folk, eller Vaklen imellem Poeſie og Reflexi⸗ 
on, hvorved man ofte troer at kunne hæve det Upoetiſke 
pg Almindelige ved tilfældig Prydelſe til det SFiønne. 
Hvor forgjeves denne Beftræbelfe er , vife alle Tiders 
fortrinlige didaktiſte Digte, fornemmeligt de egentligt 
ſaakaldte Læredigte f, Cr. Lucrets's poetiſte Fremſtilling 
af det epicuræiffe Syſtem i Digtet de rerum natura; 
Virgils ved poetiffe Enkeltheder, iſer ved. Epiſoder og 
Billeder glimrende Georgik, ſom næften ſtedfe har tjent 
fenere Digtere til Mønfter; Ovids ars amandi, ſom 
gaaer over i det Spøgefulde og Horatſes ars poetica; 
videre de engelffe af Davies, Dyer, Akenſide, Dryden, 
Derwin; de franffe af Boileau, Dorat, Lacombe- Des 
lille og de tydſte af Duſch, Lichtwer, Tiedge ꝛc. Jov⸗ 
rigt regner man til den didaktiſke Poeſie, foruden det 
ſtorre Leredigt, fædvanligt og de beſtrivende eller malen⸗ 
de Digte, den poetiffe Epiſtel, den aſopiſke Tabel og 
Parablen, endelig og Satiren og viffe Slags Epigram⸗ 
mer. — „Leredigtet, figer I. Paul i anden Udgave af 
Vorſchule der Aeſthetik, hører til de lyriſte Slags. 
Det lader Folelſens Brandpunkt falde paa indvortes 
Aandsgjenſtande; heri lyſe og brænde de, og det ſaa 
ſterkt, at den flammende Pindar indfmelter hele Rakker 
af folde Lærefætninger i fit corinthiſte Erts. . Reflertos 
ner fremſettes ei til Underviisning, men til Folelſens 

Eenhed for Hjertet og frembydes fom en med Blomſter— 
krandſe omvunden Frugt f. Er. af Young, Haller, Pos 

Q 
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pil uden dette Blev Philoſophie, f. Er. den platomſte, 
ef £æredigt. 

Lareſtiil (didaktiſt Stiil) kaldes den ved Under⸗ 
viisningshenſigt beſtemte Eiendommelighed i Sprogets 
Brug, Den modſattes den poetiſte og den rhetoriſke 
Stiil. $ almindelig Forſtand forſtager man derved 
Stilen i enhver proſaiſt Meddelelſe, der paa nogen 
Maade vil undervife og; i mere indſtrenket og hoiere 
Forſtand Underviisningsſtilen, der ſtal virke tilat befordre 
fylke: i foredragne Sandheder, og i meeſt ine ſtranket 
Forſtand den videniFabelige sifær akroamatiſte Unders 
viisnings Stiil. Lareſtilens nodvendigſte Fordringer 
ere Tydelighed, Beſtemthed og Korthed, fordi her ner— 
meſt fEal virkes paa Forſtanden, mere ſparſom Brug af 
Billeder for at tydeliggjøre viffe Sandheder. Den hoie— 
re didafriffe Stiil maa udmarke fia ved ſtorre Rolighed 
og Værdighed ſaavelſom Styrke og Præcifion fra den førs 
ſte, der er mere ſubjectiv og maag tage Henſyn vaaen ler, mes 
re almindelig Opfatten hvorfor den og kan kaldes den popus 
lære didaktiſte Stiil. Den didaktiſkeStiil er iøvrigt og fore 
fEjellig efter be foredragne Gjenſtandes høiere eller ringere 
Betydning, efter Videnſtabernes ejendommelige Aand og 
Indhold; den beſtemmes og eiendommeligt ved der Egne i 
det mundtlige «Her ſtriftlige Foredrag eller Underviige 
ning Der gives Tilfælde hvor den gaaer over til Talers 
ſtilen f. Cr. i Dræfener, ja man funde endog betragte 
Talerſtilen felv form es høiere Slags, af den didaktiſte, 
da den fun er forfEjellig fra den videnſtabeligt didaktiſke 
ved frørre Frihed i Tankefslgen. Endelig er og Stilen, 
efterfom Tankemeddelelſen er eenſidig eller gjenfidig, 
akroamatiſt (didaftifÉ i egentlig Forftand) eller dialogiſt 
(Samtale » Stiil) ſom ved det catechetiſte Foredrag. 
Den ſidſte nærmer fig mere den lettere Converfationée 
ftiil, den førfte ev udførligere og fan med mere Frihed bes 
tjene fig af en Videnſkabs Kunſtord (termini tech- 
nici), men falder og lettere i det Pedantiſte; dog fan 
det akroamatiſke Foredrag ogfaa finde Sted i Brevſtilen, 
hvor der herſker en friere Meddelelſe og en lettere Tans 
felammenfæng. Den afroamatifte Stiil fan igjen væs 
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re enten aphoriſtiſk (fragmentariſt) 2: beſtaage af forte 
Satninger, eller af et. mere fammenbængende Foredrag. 
Nogle falde og den didaktiſte Poeſtes Stiil, der almin⸗ 
delig ſtaaer paa Grendſen mellem Proſa og Poeſie, den 
didaktiſke Stiil. 

Lærefætning (theoremajer en ſaadan Sætning, 
der af viſſe forudſendte Grundſetninger beviſer, at Noget 
er falſt eller ſandt, muligt eller umulig Den pytha⸗ 
goræifte Lærefætning Theorema Pythagoricum 
eller Magister Matheseos) kaldes ben af Pythagoras 
opfundne Lærefætning, hvori beviſes, at; ved en rets 
vinklet Triangel, Quadratet paa den ſtsrſte Side eller 
Hopothenuſen, er ligefaa ſtort ſom Quadraterne paa begs 
"ge de øvrige Sider tilſammen. 

Læfe er en Kunſt, Hvortil man, ſom Hovedmidlet 
til al videre Dannelfe, ei fan fomme hurtigt nok. Der— 
for har man i flere Aarhundreder været betenkt paa at 
opfinde Leſemethoder, der hurtigt og let føre til Maalet. 
Alerede i det 17de Aarhundred ſtjelnede Skolemendene 
i Portroyal ved Paris mellem Conſonanternes Udtale og 
Benagvnelſe, og ingen af de berømte Pædagoger i det 
18de Aarhundred har tilfidefat Beftræbelfen for Læge 
ningens lettere Læren. "Den kjedſommelige Bogſtave— 
ven, ſom Baſedow føgte at forføde ved bagte Bogſtaver, 
forbedredes lide efter lidt ved dereg Beſtrebelſer. Ved 
den af Plato ved FrifEolen i Leipzig indførte Leſemaſkine 
lære Børn paa en underholdende Maade af udtale hele 
Ord tilſammen. Denne urigtigt til Maſtinerne regnes 
de ſimple Indretning beftaaer af en fEraaftaaende med 
fremragende Lifter ſom Linier forſynet Tavle, der befæs 
ſtes ved Væggen, hviler pan en ſmal Kaſſe, der ſom 
Satternes Letterkaſſe har ligeſaa mange Afdelinger, ſom 
der gives ſtore og ſmage Bogſtaver. Bogſtaverne, der 
ere klinede paa Pap, optages af diſſe Kaſſer, naar et 
Ord ſtal fammenfættes og ſtilles imellem Liſterne, faa af 
Lærlingen faaer et beſktueligt Begreb om Ordets Oprins 
delſe. Man fan og anftille mange andie orthographi—⸗ 

i Q 2 
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ſke og Forſtandsovelſer dermed. Dette udvortes Hjel— 
pemiddel ved Leſeunderviisningen gjorde dog ei; de mel— 
lem 1801 og 1803 opfundne nye Leſemethoder overfls⸗ 
dige, J diffe Lar fremtraadde omtrent ſamtidigt Pros 
feſſor Olivier i Deſſau og den bayerſte Skoleraad Ste— 
phani med deres Leſemethoder, ſom ſtemte overeens i 
den Grundſetning, at Leſekunſten beroer paa Kundſtab 
om den hvert Bogſtav eiendommelige Lyd, hvorfor 
denne førft maatte læres og derpaa Bogſtavets Bencvnel⸗ 
fe. Olivier har det Egne, at han tilføjer Conforanters 
ne, for af gjøre dem hørelige, et forte, ſom det hebraiſte 
Schwa; men Stephani driver paa, at hvert Bogſtav 
ſtal udtales med fin eiendommelige Lyd i fuldkommen 
Reenhed. 

Læft kaldes et Kornmaal i Norden, hvilket inde⸗ 
holder 12 Tonder eller af viſſe Varer endnu flere. Det 
betyder ligeledes den ſtorſte Skibsvegt, 30 til 45 Cent⸗ 
ner; ligeledes et Skibsmaal, hvorefter adſkillige Natios 
ner regne deres Skibes Drægtighed, ſaaledes at en Leſt ude 
gjør to Toné. Jovrigt er Læften med Henſyn til fin Vægt 
meget forfjellig og beregnes bek anderledes i hver af 
de ſtore Handeléftæder. 

Lobegrave (approches, tranchées) ere Grave, 

der ledes fEjevt og i forfEjellige Retninger mod en beleiret 
Fæftning, og det faaledes at den opkaſtede Jord ſtedſe 
danner et Slags Vold imod Fæftningen, for at Beleirer⸗ 
ne uden Fare funde nærme fig Feſtningen i diffe Grave. 
For at ødelægge diffe Lobegrave, der fædvanligt ere fra 
4 til 7 Fod dybe og Ir til 12 Fod brede, gjøre de Be⸗ 
[eirede tit Modløbegrave (Contre - approches). % 
Almindelighed forſtaaes ved Lobegrave alle Slags Var— 
Fer, ſom Beleirerne opkaſte for en Fæftning for at erhols 
de den deres Magt. At aabne Løbegraverne betyder 
fan meget fom begynde at anlægge Værfer mod en Fæfts 
ning. Marſchal Vauban (født 1635 død 1707) var 
Opfinder af dem. ; 

Løfte (i religioss Forftand) er en ErfÉlæring, hvor⸗ 
Ved man forpligter fig fil en vilkaarlig ef af Gud fordret 
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Sjandling, i den Forventning, at man derved blivet Gud 
behagelig. Mange Løfter gane ud paa enkelte Tilfælde, 
ſom naar en Fyrſte i Middelalderen lovede at foretage. fig 
et Korstog mod de Vantroende; andre paa en Hands 
ling, der ſkal gjentages hele Livet igſennem, fom naar 
mange forpligtede fig til at -fafte. paa en beſtemt Dag it 
Ugen eller paa en beftemt Dag i Aaret, uddele en Sum 
til de Fattige, De flefte Løfter giores under denBetingelſe, 
at man veddes af en Fare eller modtager en Velgjerning 
af Bud; men undertiden ere de og en Virkning af from 
Taknemmelighed og Kjerlighed. Kun den, der har hoiſt 
ufuldkomne Begreber om Gud, fan troe åt udrette nos 
get ved flige Løfter hos den evige Viisdom, der er ufor— 
anderlig. Ved de uværdige ForeKillinger, form Hednin⸗ 
gerne ofte gjorde fig om Guderne, fan det ei forefomme 
underligt, at de tit gjorde de daarligfte Løfter, af man 
endog lovede Guderne Menneſteoffre, naar de enten vilde 
ſtjenke Seier ellev afvende en truende Fare. J 
den catholffe Chriſtenhed ere Kloſterloftetne de mært; 
værdigfte, nemlig Løfte om Lydighed mod Kirken, om 
Kydſthed og Fattigdom. 

B.øgn (i Moralen) er en Uſandhed, der figes med 
Bevidſthed om, at den er Uſandhed, altfaa med Overs 
trædelfe af Sanddruheds Pligt. Dette ſteer enten for 
derved at befordre en ond Henſigt, eller uden nogen Hen⸗ 
figt, undertiden endog i den Tanke derved at fremme 
en god Henſigt. Hertil fan man ei benføre de. Ufande 
heder, der ſiges i Spog af Folk, der forſtage hverans 
Dre, og hvilfe blot ſkulle tjene til Underholdning og et 
have nogen Indflydelſe paa de borgerlige Pligters alvor⸗ 
lige Formaal. Ligeſaalidet fan. man herhid henføre 
poetiſte Digtninger og Fabler. Bruger Nogen en 
Løgn, fom det eneſte Middel at redde fig eller andre mod 
en aabenbar voldſom Qvertrædelfe af hans Menneſke⸗ 
rettigheder, kaldes det en Nedlsgn. De tre førfte 
Slags maae aldeles forkaſtes. Hvad Nodlsgn angaaer, 
da have mange Moralphiloſopher anſeet den for tillades 
lig, og paaftaaet, af vii flige Tilfælde, ved af ſige 
Sandheden vilde fremme en andens onde Henſigter. 
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Men, naar Fornuften byder: Du ſtal ikke lyve, ſaa er 
dette Gud uindſtrenket og uden ———— folgelig 
fan heller ingen Nodlogn finde Sted. "Derfor har 
Kant, hvad Theorien angaaer, fuldfommen Ret, naar 
han paaſtaaer, af vi ei engang maa fnve, naar er Mennes 
fEes Liv er i Fare. J Amindelighed kommer Praxis 
i dette ſom i mange hik Tilfælde godt fra det med 
Theorien. " Denne byder nemlig fom Gud, hiin midi 
ficerer ſom Menneſke. Alle Undtagelfer fra Morallove 
ere i høi Grad ſkadelige og fvælfe Lovenes Kraft; vi'ter 
altfaa ci lyve under nogen Forudſetning og i intet Til: 
fælde, felv om vi dermed troede at kunne naae de ædlefte 
Henſigter. 

Lovendal (Ulrik Frederik Waldemar, Greve af) 
en Søns Sønneføn af Kong Frederik den 3die af Dans 
mark, blev født den 6te April 1700 i Hamburg , bes 
gyndte alerede 1713 fin krigerſte Lobebane i Polen, 

" hvor Gan fra de nederfte Grader ſteeg til Capi— 
tain 1714. Da Tydføfland dengang havde Fred 
gif han fom Frivillig i danſk Tjenefte i Krigen mod 
Sverrig. Her udmarkede ban fig ved Mod og Virk— 
ſomhed, og gik 4716 til Ungarn, hvor han haderligen 
deeltog i Slaget ved Peterwardein og i Beleiringerne 
af Temeswar og Belgrad. Ei mindre glimrede hans 
Tapperhed i Neapel, Sicifien og Gardimen, hvorhen 
han fendtes imod Spanierne, thi han tog Deel i alle 
de Slag, der leveredes i denne Krig fra 1718 til 1721. 
Under den paafulgte Fred lagde han fig med Iver efter 
Artillerie og Ingenieur Videnſtaben; fiden traadde han 
i Tjenefte hos Kong Auguſt 2den, fom udnævnte ham 
fil Feldtmarſchal og Generalinſpector for det ſachſiſke 
Infanterie. Efter Auguſt den 2dens Død 1733 fors 
fvarede han Cracau med udmærket Mod. Derpaa 
giorde han 1734 og 1735 Feldttogene med ved Rhinen, 
hvor han vifte ſtor Tapperhed. Keiſerinden af Russ 
land, fom han nu blev anbefalet til, tog ham i fin Tjes 
nefte og var faa tilfreds med hans Opførfel i Krim og 
UÉraine, at hun udnævnte ham til Commandeur for 
fine Armeer. Den frore Berommelſe, han havde erhvervs 
vet fig ved fin Tapperhed foranledigede at Ludvig 15de 
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fif ham i ſin Tjeneſte og. i. Aaret 1743 giorde ham. 
til Generallieutenant. Lsvendal udmarkede ſig au for: 
trinligt ſaavel ved ſin Klogſt ab ſom Tapperhed i Beleis 
ringerne for Menin, Ypern, Furnes og Freiburg. Ved 
en Leilighed, hvor hans forvovne Tapverhed bragte ham.£ 
Haandgemæng med Fienden, blev han farlig ſaaret. 
Dog commanderede han. alerede næffe Aar Refervecorps 
fer i Slaget ved Fontenai, i hvis heldige Udfald han for 
ſaavidt havde vigtig Deel, ſom han heldigen tilbage ka— 
ſtede en engelſt Colonne, der alerede var trængt ind i 
Centrum af den. fraͤnſte Armee. Ligeledes erobrede. ban 
i dette Feldttog Gand, Oudenarde, Oftende og Nieu— 
port Efter hans Tilbagekomſt fra. dette glimrende 
Feldttog blev han af Kongen prydet med den franſke Or— 
den, Det følgende Aars Begivenheder vare endnu mere 
hæderlige for ,bam.: han beleirede UEcluſe og Sas de 
Gand, og traf derpaa, medens hans Armee bragte de 
obrige Feſtninger i hollandſt⸗Flandern til Overgivelſe, 
faa fortræffelige Anſtalter til Antwerpens Forfvar, af 
Fienden gandſte opgav Planen til et. Angreb paa denne 

Stad. Wen. Erobringen af Bergen op Zoom bragte 
hans Hæder til den høiefte Spidſe. Denne Stad, ſom 
hidtil var anſeet for uindtagelig, der forfoaredes. ſaavel 
af fin Beliggenhed fom af en talrig Garniſon og af en 
endnu talrigere Armee, der (aae uden for dens Porte, 
erobrede Løvendal med Storm den 10de Sept. 174% ef—⸗ 
terat Lobegravene kort før vare aabnede. Alerede Herr 
tugen af Parma havde været uheldig i fit Forehavende af 
beleire Bergen op Zoom 1538 og ligeledes Spinofa 
31622 formedelft de Moradſer, ſom paa den Tid anſages 
for utilgjengelige; fiden havde den bersmte Cohorn, Ne— 
derlandenes Vauban, end mere befaſtet Staden og holde 
Arbeidet der for fir. Meſterſtykke. Men de Franfkes 
Tapperhed, der underſtottedes af deres talentfulde Ans 
fører, svervandt alle diſſe Vanſkeligheder: de erobrede 
Feſtningen og fandt, blandt mere, fyv ftore med Provis 
ant ladne Barker, der havde den Indſtrift: For Der» 
gen op: Zooms uovervindelige Garniſon. For "denne 
Hedersdaad erholdt Løvendal alerede den følgende Dag 
Marfdalsftaven, Han døde den 27de Mat 1755. Af 
Naturen begavet med en gjennemtrængende Aand havde 
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Lovendal ivrigt ſtuderet Krigsvidenſtaberne og paa fine 
mange Reiſer gjort de merkverdigſte Erfaringer. Han 
beſad de grundigſte Kundffaber i Jugenieurvidenſtaben, 
i Geographie og Tactik, han talede Latin, Danſk, 
Tydſt, Engelſk, Italienſt, Ruſſiſt og Franſt med lige 
Lethed. Med alle diſſe Fortrin forbandt han en ſjelden 
Befkedenhed og Hjertets Godhed, faa at det aldrig faldt 
ham ind af hæve fig over nogen: " Saaledes blev han f. 

r. meget forundret, da han af Videnſkabernes Akade⸗ 
mie blev optagen blandt Wresmedlemmmernes Antal. 
Lig Marſchallen af Sadfen, hans fortroligſte Ven, vidfte 
han at forene de alvorlige Krigsvidenſt abers Studium 
med de meeſt larmende Forlyſtelſer. 

Lsvenorn (Poul Wendelboe) blev født den ste 
Apr. 1636 i Horfens, hvor hans Fader var Bedemand. 
Han ftuderede i den latinſte Skole i fin Fodebye og evs 
hvervede fig fine Læreres Yndeft ved fin Opforſel og Frems 
gang. 1704 blev han Student, men efterat have taget 
fine tre Examina, beſluttede han at forſoge fin Lyffe i 
Krigen Da der dengang var Fred i hans Fædreneland, 
begav han fig til Rusland, hvor han fif Adgang til 
Menzikoff og blev Hovmefter for hans Born. Derpaa 
anſatte Menzikoff ham ved Armeen, hvor Gan fnart fandt 
Leilighed til gt gjøre fig bemerket af Czaren, der paas 
ffjønnede hans Duelighed og fandt Behag i hans Ude 
vortes, og udnævnte ham 1710 til fin General⸗Adju⸗ 
tant. Wendelboe var med i Slaget ved Pultava og une 
derhandlede derpaa med General Leionhufwud for at 
bringe denne General til ei at gjøre videre Modſtand, 
hvilket han og bevirkede. Nogen Tid efter blev han 
fendt til Danmark i et rende af Vigtighed; i en 
Samtale med Kongen ſpurgte denne ham, om han et 
havde Lyft til at tjene fit Fedreneland, hvortil han ſva⸗ 
rede, at han vilde anfee det før en Lykke hvis Czaren vil: 
de give ham Afſteed. Den 14de Gan. 1711 blev han 
adlet under Navn af Løvenørn og ſamme Aar gav Cjaren 
ham fin Afſteed, i Folge det Venſtab, der var imellem 
ham og Danmark, og giorde ham før Afreiſen fore For⸗ 



Low 247 

æringer, hvoriblandt Czarens Portrait. Ved fin Hjem⸗ 
komſt til Danmark blev han Oberſt og Generaladjutant 
ſamt fik et Compagnie af Livvagten ril Heſt. Efter ad⸗ 
ſtillige vel udførte Forretninger udnævnte Kongen ham 
til Generalmajor den 6te Nov. 1719. Aaret derpaa blev 
han ſendt til Sverrig for af underhandle om Fred, hvile 
ket han og udførte til fin Konges Tilfredshed,  fom-ratis 
ficerede Freden i Fredensborg den:3de Juli 1720 og fore 
ærede Lovenorn fit Portrait for udviif Tjenefte. J Aa⸗ 
ret 1722 blev han udnævnt til Geſandt ved det preuſſiſte 
Hof, erholdt næfte Aar Dannebrogsordenen og blev 1725 
Stiftamtmand i Aarhuus Ved Chriſtian den fjetteg 
Thronbeſtigelſe blev han Overkrigsſekreteer, 1731 Ge⸗ 
heimeraad, 1732 Generallieutenant af Cavalleriet og 
1733 General. . J Aaret 1739 beæredes han med Cles 
phantordenen og dode den 27de Febr. 1740. „Loven⸗ 
ørn var, efter Hoffmans Beretning, ftor og fyldig, havs 
de en fordeelagtig Wine og et af Naturen alvorligt Ud⸗ 
feende. Han fvarede med faa Ord og fyndige men. als 
drig ilde, Han var en Ziende af Forftillelfe fagde reent 
ud ſin Mening og bevarede derved fine Herrers Yndeſt og 
fin egen Wre. Han var ædelmodig, foragtede Rigdom 
og glemte ikke at gjøre ſaadanne Udgifter, der kunde gjøs 
re hans Nation og Betjeninger Ære. Han elffede Stus 
deringer og Omgang med Lærde ꝛc.“ Han ſtammede fig 
aldrig ved fin Fødfel og glemte heller ikke fine gamle 
Venner, 

Lowen (fr, Louvain). fordum Hovedſtaden ét eet 
af Hertugdommet Brabandts fire Diftrifter, er en ſtor 
og (mu É Stad ved Kloden Dyle øg indbefatter inden fin 
Omkreds foruden Bygninger ogſaa Haver, Agre, Viins 
bjerge ꝛc. Meeſt berømt var Løiven ved fit af Hertug 
Johan den 4de af Brabandt 1426 ftiftede Univerfitet, 
hvortil hørte 4 priveligerede Collegier, et betydelige Bis 

bliothek, en botaniſt Have og et anatomiſt Theater. J 
det 16de Aarhundred talte det 6000 Studenter. Efter⸗ 
at Staden var kommen under Frankerig, blev Univerſi⸗ 
tetet forandret til et Lyceum. J Begyndelſen af det 
14de Aarhundred, da Staden havde 200,000 Indb. 
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nærede de herværende Uld⸗ og Kledemanufacturer et bety⸗ 
deligt Antal Arbeidere, af hvilke mange, efter den Op⸗ 
ſtand de begyndte 1378 og hworfor de bleve ſtraffede, ber 
gave ſig til England og lagde Grunden til de derverende 
Kledemanufacturer. Dog er Klædevæveriet i Lowen 
endnu "temmelig betydeligt, ligeledes Olbryggeriet . 
Staden har nu omtrent 20,000 Indb. Ved en Canal, 
der beaynder ved Sennes og Doles Forening, gaaer fors 
bi Mecheln til Rupel og har en Længde af 5 Mile er 
Handelen betydelig lettet fiden 1753. Der er fun fa 
tilbage af Stadens mange Kloftre (over 40): É 



M. 

Maal og Vægt, Maal er Storrelſen af et før» 
fre Legeme, hvorved man beftemmer andre Legemers 
Storrelſe i Længde, Brede, Høide eller Tykkelſe, vides 
re Storrelſen af er vift førfte Legeme, naar en vis Meng⸗ 
de mindre Ting ſom Korn eller flydende Sager,” bringes 

4etRum for at beftemme deres QAvantitet. Til forſte 
Slags høre Udmaalinger af Træe, Stene; Marker 
hvilke ſteer med'et vift dertil indrettet Redſkab, der liger 

frem kaldes Maal og hvoraf man har forſtjellige Slags 
ſom Stokke, Linealer, Linier, Kjeder, Remmer, til 
det andet Slagé høre de forſtjellige Slags Rum, hvori 
"man maafer flydende Sager, "Frugter, Sædvare ꝛc. f. 
Er. Fade, Orehoveder, Tønder, Skiepper, Fjerdinge 

far, Potter, Pole. Vægt er et Legeme af en beſtemt 
Tyngde, hvorved man prøver andre Legemers Tyngde, 
almindelig ſaaledes, at Bægten og Tingen man veier er 

"af lige Tyngde, Dog bruger man og Ordet Vægt oms 
tvent i ſamme Betydning ſom Tyngde for hvad et Leges 
me veier. — Almindelig findes Tyngden van enhver 
Vægt udtrykt ved Tal: Vægten maa i enhver Stat ftaae 
inder Politiets Opſyn, der indretter ſamme og fader 
den ſtemple. Man har mange Slags Vægt f. Cr. Cente 
ner, Skippund, Lispund, Pund, Lod, Qvintin m. m. 
Vagten er almindelig af Metal, meeſt af Meffing Dog 

! undertiden gø Steen. 
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Maalinger, Maaleinſtrumenter. Diſſe have 
til Gjenſtand overhovedet af udforſte Storrelſen af 
Gjenſtande i Rutumet o: underføge, hvor ofte en til 
Eenhed antagen ligeartet Størrelfe eller Maalet inde— 
holdes i den Gjenftand, der ffalmaales. Alle Maalins 
ger ſtee enten umiddelbare eller middelbart, enten ved dis 
recte Sammenligning og Anbringelfe af Maalet paa 
Storrelſen felv eller ved at beregne Storrelſen, der ſtal 
maales, af andre, ſom alerede ere maalte og hvormed den 
ſtager i geometriſt Forhold. Ligefomnu den rene Geomes 
trie begynder fra Maalingen af den lige Linie og derfra 
ſtrider frem til Udmaalingen af Figurer, Flader og Les 
gemer, faaledeg maa og den practiſte Geometrie iagttas 
ge famme Følge, Denne indbefatter Landmaalingskun⸗ 
ſten eller den practiffe Geometrie i indſtrenket Forſtand, 
der færer Udmaalingen af mindre Dele af Jordoverfla— 
den, hvilke kunne betragtes ſom jevne Flader, da Sors 
dens fphæroidiffe Figur ingen Indflydelſe har paa dem; 
2) Geodaͤſien eller den mathemathiſte Geographie, der 
Tærer at finde hele Landes, Verdensdeles og hele Jord⸗ 
flodens Størrelfe og Skikkelſe, hvorved man maa tage 
det nøiefte Henſyn til Jordens fphæriffe Figur; 3) 
practiſt Aftronomie, fom lerer at iagttage og maale 
Stjernernes Løb, for derefter at beſtemmederes Baner, de⸗ 
veg Storrelſe og Fraſtand. — Landmaalingskunſt fores 
gaaer paa Marken ved Signaler og Maalekjeder eller Maa⸗ 
leſtave ligefom man paa Papiret tegner og maaler Linien 
med Lineal og Cirfel. Signalerne, lige, runde Træftænger 
af cen til to Tommers Tykkelſe og 6 til 12 Fods Hoide og 
ved ftørre Fraſtand lette Breder, "befæftede ved lange 
Stænger eller endelig, hvor diffe ei ſtrekke til, treſidede 
Pyramider, tjene til at affætte en Linie paa Marken, 
hvilket ſteer derved, at flere af dem bringes med henſigts⸗ 
moeſſig Fraſtand ved Viſiren i den lige Linie, ſom ſtal 
maales, for ved Maalingen at tjene til Mellempunkter. 
Derpaa ffeer den umiddelbare Maaling felv ved en Maa⸗ 
lekjede (fædvanligt 5 Roder lang, beſtagende af Stave 
of ſterk Staaltraad, af'E efler ;1 Kodé Lænade, hvilfe 
ved Meffingringe ere forenede med hverandre), hvilfen 
fvændes ved Enderne med 5 Fod høie med Jernſpidſer 
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forſynede Stave, ved hvilke den bringes i den alerede af⸗ 
ſtukne Linies Retning. Man bruger ogſaa, dog med 
mindre Beqpemhed, Maaleſtave eller en i Vor og Olie 
dyppet noiagtigt inddeelt Maaleſnor, der vel har For 
trinnet for Kjeden ved ſtorre Lethed, men har mindre 
Noiagtighed formedelſt den foranderlige Spænding. 
Skal man nu ei blot maale en Linie, men optage en heel 
Mark 53 bringe en Grundtegning deraf paa Papiret, 
ſaa at man, ſaaſnart kun en umid delbart paa Marken 
maalt Linie, der kaldes Standlinie eller Baſis, efter en 
formindſtet Maaleſtok er bragt paa Papiret, ogſaa fan 
maale de ovrige Linier pan Papiret og ligeledes maale 
den hele Figurs Fladeindhold eller beregne ſamme af hine 
Linier: fan maa mar viſire fra ethvert Endepunkt af Ba⸗ 
fis og beſtemme Vinklen af denne Vifivlinie til Baſis; 
da giver Gjennemſnitspunktet af begge Viſirlinierne for 
ef og ſamme Punkt trufne fra Baſis, ſammes Stilling. 
Hertil bruger man fun to Inſtrumenter, Maalebordet 
og Aſtrolabium. Maalebordet er en jevn retvinklet 
Tavle (neſten ſtedſe af Træe, overtrukken med Papiir) 
paanet Stillads eller Stativ, hvorved ethvert Punkt paa 
Tavlen fan bringes over ethvert Punkt, man finder - for 
godt paa Marken, og Tavlen felv fan bringes i Horiſon⸗ 
talfladen og omdreies i ſamme. Til famme horer en Lis 
neal forſynet med Dioptre eller Kikkert for at bringe den 
i Retning med Gjenftandene og drage de dertil førende 
Linier paa Maalebordet. Wed en Libelle (et med Viin— 
fviritus faaledes fvidt Cylindevrør, at endnu en Luftblæ⸗ 

re bliver tilbage, der begiver fig til det pverfte Punkt af 
Roret og derved antyder om alle Punkter af Tavlen ligge 
lige hoit O: i en Horiſontalflade) findes Maalebordets 
horiſontale Stilling. Wan en ſaadan Tavle fan man 
da optage og maale en heel Egn efter blot Viſiren efter 
Gienſtandene fra to eller tre Standpunkter. Forl anger 
man mere Noiagtighed maa man betjene fig af et Aftros 
labium, der er bevægeligt paa 7" Stativ faa at man kan 
dreie det i alle Stillinger. : Wed dette Inſtrument maas 
les de nødvendige Vinkler og beregnes af diffe og den 

maalte Baſis ved Trigonometriens Hjelp eller og opſet⸗ 
tes pan Papiret, hvilfer imidlertid ſkeer umiddelbare 



252 Maa 

altſag begvemmere ved Maalekjeden. Om Hoidemaaling 
og Nivelleren (fee diſſe Artikler) . Ved Geodåfien maae 
be ſamme Operationer foretages ſom ved Landmaalekun⸗— 
ſten, men efter en ſtorre Maaleſtok, derfor og ved Hjelp 
af langt ſtorre og fuldko mnere Inſtrumenter og med bes 
ſtandigt Henſyn til Jordens ſpharoidiſte Skikkelſe. 
Der anlægget ef Met af ſtore Triangler over det Land, 
der Fal maales, hvor Hovedpunkternes geographiſte 
Stilling ogſaa maa heſtemmes efter aſtroönomiſte Jagtta⸗ 
gelſer. Man betjener fig herved af flere Slags Inſtru⸗ 
menter, fi Er. Theodoliten, et Aſtrolabium med en «fodret 
derpaa ſtagende Cirkel faldet Hoidecirkel, videre af 
Speilſextanter og Speilcirkler 52 Sjettedeelcirkler og 
hele Cirkler, hvorpaa ſmaae Speile ere heftede. Dog 
fan man ei uden Ocularinſpection faae noget tydeligt 
Begreb om alle diſſe Inſtrumenter. Det fuldſtæendigſte 
Verk om Geodåfien ev Puissant. Traité de: Topo- 
graphie og haus Traité de'Geodesie, - Herhid høre 
og Gradmaalingerne, ſom ere anſtillede til noiagtig Be⸗ 
ſtemmelſe af Jordens Figur og Skikkelſe, hvorom man 
maa efterſee de ſterſtildte Artikler, og hvortil Delambre 
har givet en "fortræffelig; alf omfattende Anviisning i 
Base du systeme métrique faavelfom den franſte Grad⸗ 

maalings Hiſtorie. Practiſt Aſtronomie (fee. Art. Aſtro⸗ 
nomie). Nogle Inſtrumenter kunne her endnu anfsres. 
Forſt ere nøjagtige Uhre hoiſt nødvendige for at heſtem⸗ 
me Stjernernes Opgang og noie angive Oieblikket for 
enhver Maaling. Barelige Uhre, for at overføre Tir 
den fra def ene Sted til der andet og derved beſtemme 
den geographiſte Lænadeforføjel mellem begge, kaldes 
Chronometre. Paſſageinſtrumentet er en nøiagtig 
i er Steds Middaaslinie opſtillet Kikkert, o Muurs 
quadranten en inddeelt Fjerdedeelscirkel af flere Fods 
Radius,” hvilfen er befæftet i Middagsfladen. Ved 
hiin beſtemmes Stjernerne lige Opftigen, ved denne des 
res Afvigelfe. Foruden Muurqvadranten har: man og 
andre i Horiſontalfladen bevægelige Cirkler for at maale 
en Stjernes horifontale Afſtand fra Meridignen og dens 
Hside, hvilke hede Azimuthgavadranter. De før ved 
Geodåfien omtalte Speil⸗Octanter, Sertanter og Cirk— 
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ler bruges her fortrinligt. En ParallelMafkine ev 
en paa en inddeelt Cirkel befæftet Kikkert, ſom fan bes 
væges "parallel -med Mquator eller med Stjernernes 
Dageirkler for ar opſoge og følge Stfernerne-i diffes 
Bordaſte Cirkler eller Multiplicationscirkler er 
Cirkler med en Indretning, hvorved man gientagne 
Gange kan maale en Vinkel, hvorved man er iftand til 
at beftemme den med frørfte Noiagtighed. Til ar maale 
meget ſmaae Storrelſer tjener Vernier eller Nonius og 
Mikrometer. Vernier er en, ved Inſtrumentets ind— 
deelte Rand (Limbus) bevægelig Ring, ſom er inddeelt i 
een Deel meer eller mindre end et lige ſtort Stykke af 
Limbus, faa der f. Cr. gaaet 59 Dele af Limbus paa 60 
af Nonius, hvorved man igjen af een Deel kan erholde 
den Gode Deel. Mikeometrene ere enten Skruemikro⸗ 
metre eller Cirfels og Rude Mikrometre. En nøiagtig 
Beſkrivelſe af aftronomiffe Inſtrumenter finder man é 
aſtronomiſte Lærebøger, f. Cr. i Lalandes, i Zachs monats 
lide Correfpønden; og Bodes aſtron. Aarbsger. 

Maane falde vi fortrinsviis den Drabant, der leb⸗ 
fager Jorden. Lig "de øvrige Planeter forandrer den 
dagligt fin Plads blandt Firfjernerne paa Himmelen, og 
i een Maaned ſynes den ar fuldføre fit Lob om hele Him⸗ 
melen fra Veſten til Oſten, "medens den tillige fom de 
øvrige Stjerner følger den daglige Bevægelfe fra Oſten 
mod Veſten. Om dens forſtjellige Skikkelſer Æal tales i 
Artiklen Maanephaſer. Alerede tidligt bemerkede man 

at Maanen bevægede fig omkring Jorden. Dog ligger Jor⸗ 
den et i Middelpunktet af Maanebanen. Denne danner 
med Ecliptiken en Vinkel af 55 Grad. Maanen er og 
det nærmefte af alle Himmellegemerne; men dens gras 
ſtand er ei altid den ſamme, da Jorden ei ligger i dens Ba— 
nes Middelpunkt, og Maanebanen, ſom alle Planetba— 
ner, eier nogen Cirkel, men en Ellipfe. Man beſtem— 
mer dens Middelafftand til omtrent 60 Jordradier elleve 
51,570 geograpbiffe Mile. Ved hvert af Maanens 
Omlob om Jorden kommer den engang i Perigeum 
(den ſtorſte Nerhed ved Jorden) og engang i Apogaum 
(den ſtorſte Fraftand fra Jorden). Efterſom Maanen 
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er Jorden nærmere eller i ſtorre Afſtand, viſer og dens 
Gjennemfnit, ifær feer igjennem Kikkerter, Aig ſtorre 
eller. mindre. J Middel » Afftand udgſor ſamme 31 
Minuter 9 Secunder. Maanens ſande Gjennemfnit 
beſtemmes efter aftronomife Beregninger til. 33 Gange 
mindre end Jordens Gjennemfnit. Heraf. fan man be— 
Tegne af Maanen havren 14 Gange mindre "Overflade 
end Jorden og 50 Gange mindre cubiſt Indhold. Ans 
fager man Jordens Gjennemfnit før 1719. geographiſte 
Mile, faa er Maanens Gjennemſnit noget over 468 ſaa⸗ 
danne Mile, Med Henſyn til. Omlobet bemærfer man ſto⸗ 
re Uligheder ved Maanen. Diſſe komme meeſt af den ſterke 
Virkning 2: Tiltrekning, ſom Solen yttrer i fine forſkjel⸗ 
lige Stillinger imod Jorden. Førft efter Newtons Ops 
dagelſe af Lovene for den almindelige Tyngde opklarede 
dette ſig mere. Tabias Mayer leverede de forſte noiag⸗ 
tige Maanetabeller, der angive Maanens ſande Sted 
for enhver Tid ved 13 forfEjellige Ligninger paa 1 Mis 
nut nær. Da Maanen tilbagelægger fit periodiffe Omlob 
(Maaned) i 27 Dane $ Timer, eller nøie regnet i 27 
Dage % Timer 43 Minuter og 5 Secunder, faa gjens 
nemlober den, regner efter en Middelbesægelfe, daglig 
139 10/35” af ſin Bane, hvilfer i hver Tidsſecund uds 
gjør 3132 Pariſer Fod» — Foruden den dobbelte Bevæs 
gelfe, hvormed Maanen drejer fig om vor Jord og med 
denne om Solen, har den endnu en tredie Bevagelſe, om 
fin Axel. Den fuldfører ſamme enaang i fin Omlobstid om 
orden, ſom vifer fig derved, at Maanen ftedle vender den 
ſamme Side til og. Aarſagen til denne Lighed i Tid 
mellem Omlob og Omdreining, finder Newton deri, at 
den mod Jorden vendte Side af Maanen formedelſt Jor⸗ 
dens ſtorre Nerhed, træffes ſterkere til end den fravend⸗ 
fe og derfor i denne Retning antager en mere; fangagtig 
Skikkelſe. Imidlertid har man dog iagttaget, at den 
mod Jorden vendte Maaneflade periodiſt forandrer fig, 
da de i dens Midte ſynlige morkere Pletter fnart ſees 
mere nordligt, ſnart mere ſydligt, ſnart mere oſtligt eller 
veſtligt. Dette Phoenomen har man kaldet Maanens 
Vaklen i Brede og. Længde. Aſtronomerne have under— 
føgt og. opdaget Aarſagerne til begge Dele, — Blandt 
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alle Himmellegemer fjende vi- Maanen neiagtigſt formes 
delft dens ftore- Nerhed. At den er et morkt Legeme og 
fanger ſit Lys fra Solen, feer man af Sol: og Maanefors 
morkelſer, men ifær af dens forſtiellige Skikkelſer (Maa— 
nephafer). Alerede der blotte Hie opdager pa Maanens 
oplyſte Flade adſtillige letter, der udmærEe fig ved mine 

dre Lysning, og igiennem engod Kikkert an man i de [y2. 
ſere Dele ved Grendſen fee Ujevnheder, ſom man maa 
holde for Bjerge og Dale. Schroters flereaarige Jagt⸗ 
tagelſer have fat deres Tilverelſe uden for al Tvivl 9. 
det er lykkedes ham endog at beſtemme Maanebjergenes 
Hoide. Den Methode, hvoraf denne utrættelige For— 
ſter betjente fig, ev faa fiffer og nøiagtig fom man fan 
onſte fig den. Han maalte den fydlige Randbøide, ſom 
han kaldte Leibnitz og Dstfel, efter Solhoiden sver dens 
ne Egn og efter den Skygge, fom den fafter og fandt den 
25000 Pariſer Fod, altſag hsſiere end Chimboraſſo. De 
ſtore morke Pletter i Maanen viſe fig altid glatte O:3 u⸗ 
den Forhoininger, naar de gjiennemſtſeres af Oplysnin— 
gens Grendſelinie. Heraf drager man den ſandſynllge 
Slutning, at det er Sletter, hvis Overflade beftaaer af 
en Materie, ſom mindre tilbagekaſter Sollyſet. Om 
det er Have er uviſt og bliver ſaa meget uſandſynligere 
derved, af Huygens har fundet ſtore Fordybninger, og 
Schroter i nogle af diſſe Fordybninger tydelige Spor af 
forÆjellige over hverandre liggende. horifontale Lag, der 
danneen Vold omkring Fordybningerne. Schroter, 
der har maalt diſſe Fordybninger, har fundet dem fra 
30 Fod til I Fjerbingmiil i Gjennemſnit; ja een har 
halvfjerde geographiſte Mile i Gjennemfnit og over 
39,000 Favnes Dybde. Forhen Ejendte man fun 244 
morkere Maanepletter. Schroter har fundet et Antal 
af 6090 og underſogt og beſtrevet mange af dem noiag⸗ 
tigt, Et fammenhængende Ocean, fom pan Jorden, 
finder man ei i Maanen; Teleſcopet viſer heller ingen 
Spor af Floder. De fammenhængende Biergkjeder ere 
efter Schroters ſandſynlige Formodninger Ophavelſen af 
Maaneſkorpen; Fordybningerne med deres Vold og 
Randhbjerge anſeer han for Cratere, der gt fremkomne 



236 Maa 

ved virkelige Udbrud: de frøre graae Pletter forekomme 
ham mindre forſtyrrede Egne, hvor maaſtee nogen Ves 
getation finder Sted. Han iagttog og Forandringer 
paa Maaneoverfladen, der ſynes at være af vulkanſt 
Oprindelſe. Af alt fynes ar fremlyſe, at Maanens 
Overflade endnu maa være underkaſtet ſtore Revolutio— 
ner, der medføre dens gradviſe Uddannelſe. Maaſtkee 
Maanens Overflade forſtyrres af heftigt brændende Vuls 
fæner og Jordſtjelv, ſom det engang er gaaet med Jor⸗ 
den. Man har benyttet diffe ſandſynlige Revolutioner 
i Maanen til at forklare fig den Steenregn, der har 
gjort faa megen Opfigt, og man har holdt for, at de mis 
neraiffe Mafjer, der ere faldne fra Luften, ere blevne 
kaſtede til vor Jord ved heftige Erplofioner af Maane⸗ 
vulfanerne. 

Maaned betegner i Almindelighed. Maanens Om⸗ 
løbstid om Himmelen. Da Maanens Omløb fan bes 
tragtes fra flere Synspunkter, faa Æjelner man og 
imellem flere Maaneder. Betragter man Maanen efs 
terfom den begynder fir Løb fre en eller anden Firftjerne 
indtil den Tid den igjen er i ſamme Stilling til hiin Fix— 
ftjerne, fan er dette dens fideriffe Omløb og ſammes 
Periode kaldes den ſideriſte Maaned. Men Maanens 
Omlobstid fra: Foraarspunktet til den igjen naaer 
ſamme Punkt frembringer den veriodifte Maaned. 
Zen Tid, hvori den hele Maaneforandring foregager eller 
fra en Nymaane fil den anden, kaldes den fynodifte 
Maaned. Omlobet fra Maanens opſtigende Knuder 
til ſamme igjen kaldes Knudemaaned; endelig kaldes 
Om'øbet fra e+ Perigoeum til et andet den anomaliſtiſte 
Maaned. Ingen af alle diffe Maaneder bliver ftedfe af 
lige Længde, men deres Varighed er fnart længere , 
fnart fortere. Længden af hvert Slags af diſſe Maas 
neder lader fig fun beſtemme ved en Middeltida: ved 
en Tid, der holder Middelveien mellem den længfte og 
fortefte af enhver Maaned. Paa denne Maade beftems 
mer Lalande: : 
den fideriffe Maaned til 27 Dage, 7 Timer 43 Min. 

12 Ser, 
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den periodiffe M.til 27 Dage 7 Tim. 43 Min. 5 Sec. 
den ſynodiſke M, til29 s 12 s 44 53 å 
Knudemaanedentil27 ss 55 6 5 $6 5 
den anomal. M, til27 ⸗13 ss 18 + 35 85 

Foruden diſſe Maanemaaneder gives der og en 
Solmaaned, fom ev fremfommen derved, at man har 
bragt Maaneforandringen i Forbindelſe med Solens til— 
ſyneladende aarlige Omlob. Man iagttog af der gik 
omtrent 12 Maaneder paa et Solomlob og regnede 
Solmaaneden eller den ſynodiſte Maaned, ſom egent— 
ligt belober fig til z0 Dage 10 Timer 29 Minuter og 
37 Secunder, deels til 30 deelg 31 Dage. Da Maa— 
neforandringen efter Dag og Mat er det meeſt paafal—⸗ 
dende Himmelphoenomen, gav den alerede i de ældfte 
Tider en let og naturlig Tidsbeſtemmelſe. 

Maanephafer falder man den oplyſte Maaneſti⸗ 
ves forſkjellige Skikkelſer. De fremkomme af den Stil 
ling, fom den i fig [elv morke Maaneflade har imod So— 
len og Jorden. Som befjendt fee vi til viſſe Tider flet 
iffe Maanen, til viffe Tider ſeglformed, derpaa fom en 
halv Cirkelflade og endelig gandſte oplyſt. Daar Maas 
nen befinder fig imellem Solen og JordenI : ſtaaer i 
Conjunction med Solen, faa vender den fin uoplyſte Flas 
de imod og og vi kunne intet fee af den. Denne Maanes 
form kaldes Nymaane. Kort derpaa fierner Maanen 
fig igjen fra Solen, og en lille Deel af dens oplyſte Flas 
de bliver fynlig i Aftenhoriſonten. Den 4de Dag efter. 
Mymaane er den alerede fiernet 45? fra Solen og nu vis 
fer en Deel af den oplyſte Flade fig i ſeglformig Skikkel— 
fe med den convere eller ophsiede Side vendt imod So— 
len. Derpaa fierner Maanen fig endnu mere fra Solen 
tager ftedfe Veien mere fra Veſten mod Øften, vifer fig 
om Aftenen ftedfe længere mod den øftlige Horifont og 
den oplyſte ſeglformede Deel bliver ftedfe bredere,  Oms 
trent ofte Dage efter Nymaane er den alerede 90? fra 
Solen, naar denne er gaaet under og nu vifer den fig 
ſom en oplyſt Halveirkel⸗Flade. EN Tilſtand kal⸗ 

3 
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deg i Calenderen Maanens forſte Owarteer. Ligeſom 
Maanen ſtedſe fierner ſig mere fra Solen, tager den ſted⸗ 
fe mere til oa: dens oplyſte Deel fager ſtedſe mere Skik— 
kelſen af en cirkelrund Skive indtil omtrent 15 Dage ef⸗ 
ter Nymaane, da den ſtager ligeoverfor Solen i fuldt Lys 
ſom en gandfte cirfelrund Skive. J denne Skikkelſe 
vender den fin oplyſte Flade til os og dette falde vi Fuld—⸗ 
maane. Wed denne Tid fraaer Maanen op naar Solen 
— og ſtinner hele Natten igjennem. Fra Nys 

aane til Fuldmaane tiltager beſtandig den mod os vende 
te oplyſte Maane, hvorfor dette kaldes tiltagende Maas 
ne. Men efter Fuldmaane tager den igjen af dagligt paa 
den fra Solen vendte Side; den nærmer fig tillige So— 
[en ligefom den i fin Tiltagen fiernede fig fra den. Om— 
trent 7 Dage efter Fuldmaane ev den igjen kommet So— 
len paa 90? nær og nu viſer den fig halv oplyſt paa vens 
fire Side, hvilket i Calenderſproget beder ſidſte Qvarteer. 
J denne Skikkelſe ſtager den oplige om Midnat. Fra 
nu af nermer den ſig Solen dagligt indtil den endeligt 
igjen kommer i Conjunction med ſamme og Nymaane 
begynder igſen. Fra Fuldmaane tit Nymaane kaldes 
aftagende Maane. Nymaane og ſidſte Ovarteer kaldes 
og Syzygier og det hele Phoenomen Maganeſkifte. Saar 
vel før fom efter Nymaane funne vi og fee den morke 
Deel af Maaneffiven lidet oplyſt ved et blegt Lyg.- Der: 
te kommer af Jordens Oplosninz; thi netop naar det 
tydeligft falder i Hinene ev Solen hos og om Efrermiddas 
gen endnu ei gaaet ned og er om Formiddagen alerede for 
længe fiden faaet opz hvorfor vor Jord da vifer fig for: 
Maanebeboerne fom en oplyſt Skive, der maa fee 14 
Gange faa ftor ud fom Maanen ſynes os. 

( 
Maaneſyge falder. man ſaadanne Perſoner, fom 

med indtrædende Maaneſkifte fraae op i Sgvne, vandre 
omkring fom i en levende Drøm, foretage fig forÆjellige 
Forretninger fom om de virfelig vaagede. Deres Dis 
ne ere for det mefte lukkede, men hos nogle ogſaa aabne, 
dog fee de ei med dem, ſom man beftemt veed af mange 
anſtillede Forſog. Man hav Exempel pag, at en ſaadan 
Maaneſyg eller Nattevandrer er ſtaaget op om Natten, 
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er gaaet til Kroes, har drukket der og” ordentlig betalt 
og derpaa igjen er gaaet hjem, alt med luftede Pine. 
Andre ere krobne op paa farlige Hoider, f. Cr. igjennem 
Vinduet ud paa Taget, hvor intet Menneſte kunde 
komme vaagende og ere lykkeligt komne ned igjen. 
Naar Nattevandrere gane paa farlige Veie fEal man ei 

vaekke dem med Magt eller ved af raabe deres Navn; for⸗ 
di de lettelig kunne komme til Skade i den forſte Beſtyr⸗ 
telſe. Naar man legger et vaadt Klæde foranSengen fan 
man venne dem af med deres Nattevandren, da de vaagne 
i det de fræde paa Klædet. Denne Maaneſyge har fin 
Grund i Nerveſyſtemets ſygelige Tilſtand, hvorved en 
naturlig, ſandſynligt ved Maanens Indflydelſe udviklet 
— ————— Halvſovn indtræder; 

"Maas; en ſtor ſeilbar Flod,” ſom udſpringer i 
Champagne, ei langt fra Langres, giennemlober Neder— 
landene. optager foruden mange mindre Floder, Leſſe, 
Sambre og Ourthe og deler fig ved Dortrecht i to Ar⸗ 
«me, hvoraf den nordlige faldes Merwe og Ander forbi 
Rotterdam. Ei langt derfra forene de fig igjen og ender 
lig falder den forenede Maas imellem Sriel og — 
eg meget bred ud i Mordføen 

Mabillon (Sean) født 1632 i Saints Pierte⸗ 
Mont, en Landsbye i Rheims Dioces, traadde 1653 i 
Benedictinerordenen Saint Maur. J Aaret 1663 
ſendte hans Foreſatte ham til Saint Denys for" at viſe 
og forklare Fremmede dette Abbedies Skatte og Mindes⸗ 
mærfer. Dom d'Achéry opfordrede ham til at tage Deel 
i fit Specilegium og han havde Aarſag til at roſe hang 
"Flid og Forſtninggaand. Da Congregationen af Saint 
Maur havde fattet den Beſlutning at beførge nye Udgas 
ver af Kirkefedrene, blev den hellige Bernhard ham til⸗ 
deelt og han Fildte fig ved dette Arbeid med ligeſag mes 
gen Flid fom Held. ” Colbert, der hørte tale om hans 
Fortjeneſter tilbød ham en Penſion af 2000 Livres ; 
men Mabillon afflog ſamme og fod fig noie med at bede 
Miniſteren om Beſtyttelſe for fin Order. Denne fends 
te ham 1683 til Tydſtland for her af ſamle alt hvad: der 
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angik Frankerigs Hiſtorie og kunde tjene til den kongeli—⸗ 
ge Families Berommelſe. Mabillon drog flere mark—⸗ 
værdige Dokumenter for Lyſet i ſin Reiſeſournal. Da 
denne lærde Reiſe havde erholdt almindelige Bifald, 
fendte Kongen ham to Aar efter til Italien, hvor man 
modtog ham med Udmarkelſe og aabnede ham alle Archi— 
ver og Bibliotheker. Ogſaa her gjovde han et rigt Ud» 
bytte. Blandt de Gjenſtande, "der ifær tiltrak fig hans 
Opmarkſomhed, vare Catacomberne ved Rom. De 
"Misbrug, han iagttog ved Udſtillingen af Helgenes Les 
gemer, foranledigede et SÉrift af ham, der paadrog ham 
nogle Ubehageligheder, hvorfor han formildede meget t 
fin anden Udgave. Snart blev han fyffelfat ved en nye 
Stridighed. Dom Rancé, Abbed af la Trappe, ans 
greb i et Skrift Munkenes Studier og paaſtod at de vare 
dem mere adelige end nyttige. ; Congregationen i St. 
Maur, der gandſke opoffrede fig til Lærdom og Oldſagers 
Studium, troede at burde gjendrive denne paradoxe 
Paaſtand og overdrog dette til den blide Mabillon. . 
Denne ſkrev fin Traité des études monastiques, 

Hvori (an med en ligefrem, dog kraftig Veltalenhed 
gjendrev fin Modſtander Setning for Sætning. Ef— 
terat forſkjellige Skrifter vare vexlede om denne Gjen— 
ſtand og andre ogſaa havde blandet ſig i den, ophorte den. 
Mabillon gav fig igjen i Færd med fit lærde Verk over 
Diplomatiken, fom han havde udgivet 168 1. Denne Bi: 
Denf£ab fEyldte ham fin hele Glands. Med for Skarp⸗ 
find forſtod Mabillon at opklare hvad Fortidens Nat 
ſtjulte og udgrunde de vanſteligſte Gjenſtande. Han 
var den forſte, der forenede Diplomatikens Regler uns 
der eet eneſte Synspunkt. Desuagtet fandt han Modfis 
gelſe. Den lærde Jeſuit Germon troede at have fundet 
Spor af Uægthed i nogle Documenter, ſom Mabillon 
erflævede for gyldige.  Mabillon lod fig noie med at 
tilføie fir Verk et Supplement, ſom naſten almindeligt 
tilfredsſtillede. Fredſommelighed, Oprigtighed og Bes 
ſkedenhed vare Hovedtrekkene hans Characteer. Da 
han foreſtilledes Ludvig 14de fom den lardeſte Geiftlige é 
Kongeriget, lagde Boſſuet med Rette til, „og tillige den 
meeſt fordringsfrie”. Han døde i Paris i Dec. 1707 
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Indſkrifternes Akademie havde optaget ham til Medlem— 
Hans fortrinligfte Værfer ere: Acta sanctorum ordi- 
nis sandi Benedidi, 9 Foliobind; Analeda, 4 
Bind; De re diplomatica, to Foliobind; Musæum 
italicum, fom han udgav i Forening med St. Gere 
main; Annales ordinis Benedicti, hvoraf han fors 
fattede de fire førte Bind; og Sancti Bernardi ope- 
Ta, to Bind i Folio. Desuden har han ſkrevet adſkilli— 
ge Verker paa Franſt. Dom Thuillier har 1724 ud⸗ 
givet hang oeuvres posthumes i fre Quartbind. 

Mably (Gabriel Bonnot de). Abbed, ældre Bros 
der til Abbed de Condillac, blev født 1709 i Grenoble 
og døde i Paris 1735. Han begyndte fine Studier 
hos Sefuiterne i Lyon. Som Lerd og Sfægtning fandt 
han Adgang hos Wad. Tencin, der havde ſtaffet fig et 
Mavn faavel ved fine Intriguer ſom ved fine Aands— 
gaver og forfamlede et Udvalg af dannede Perſoner om— 
kring fig; Blandt diffe var og Montesquieu. Mably 
havde juft udgiver fin Paralléle des Bomains et des 

Francais, hvilfen.blev roeſt. Mad. Tencin, der havs 
de hørt den unge Abbed tale med megen Skarpſindighed 
om offentlige og politiffe Gjenſtande, troede i ham at 
have fundet en Mand, ſom hendes Broder, der var 
traadt ind ti Miniſterium, kunde behøve, For at ind— 
vie denne i fin Virkekreds, ſtrev Mably en Overſigt 
over de fiden den veftphalfe Fred fluttede Tractater. 
Dette var ef den enefte Tjenefte han gjorde ham. Cars 
dinalen, fom følte fin Svaahed, Fyldte. Mably den lyk⸗ 
felige Idee, at bede Kongen om Tilladelfe at turde overs 
give ham fin Mening ſtkriftligt. Mably fik nu den 
Forretning af forfatte Memoirer og Indberetninger. 
Det var ham, fom 1743 hemmeligt i Paris underhand⸗ 
lede med. Kongen af Preuſſens Minifter og opfatte den 
Tractat, ſom Voltaire bragte. Frederik; det var ogſaa 
ham, der forfartede de Skrifter, der ſtulde tjene til 
Grundvold for Fredsunderhandlingerne, der aabnedes i 
Breda 1746. Diſſe forſtjellige Documenter beviſe 
hans Kald til Politiken. Dog trak han ſig kort derpaa, 
da han var bleven uenig med Cardinalen, tilbage fra 
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denne Bane, og opoffrede fig gandſte Videnſkaberne, 
uden at gisre et eneſte Skridt for at komme til Wres— 
poſter eller ved fornem Yndeſt at forbedre ſine maadelige 
Lyffesomftændigheder, Han betragtede Uafhængighed 
fom det hoieſte Gode, Marſchal Richelieu var et iſtand 
til ved fine ivrigſte Forefrillinger at bringe ham til at 
gjøre fig Umage for en Plads i Akademiet. — Ligeledes 
gif han ved Udgaven af fine Varker frem med en fjelden' 
Uegennyttighed. Iſtedet for Honorar [od han fig ngie 
med et lille Antal Exemplarer, fom han forærede fine 
Venner. Rygtet gif, at man vilde overdrage ham 
Thronarvingens Opdragelfe t et ſtort Monarchie. Mabs 
ly erklerede høit, at Baſis for hans Underviisning ſtul⸗ 
de vere: Kongerne ere til for Nationernes Skyld og 
diſſe et for Kongernes. Han fjendte Fortiden og Nuti— 

"tiden faa nøie, og indfaae Begivenhedernes Sammens 
hæng fan vel, at ban kunde forudfige mange af Fremti— 
dens vigtige Begivenheder, f. Er. de amerifanffe Colos 
niers Frihed og de i Genf og Holland fenere indtrufne 
Forandringer. Han ſpaaede og ti et af fine ſidſte Varker, 
at de franffe Finanſers Deficit maatte medføre de meeſt 
trykkende Afgifter, at man, for at paalægge diſſe, maats 
te fammenfalde Stænderne, hvoraf en Revolution 
i Regjeringen maatte følge. — Hans vigtiafte VWærs 
fer ere: 1) Paralléle des Romains et des Francais; 
2) Le droit publicde PEurope; 3) Observations sur 
les Romains; 4) Observation sur les Grecs; fer 
nere udfommet under Navn af Observations sur I” 
histoire de la Grèce, et Vark, der fortjener at ane 
befales for fin (yfe Orden og Grundighed; 5) Des prin- 
cipes des négociations; 6) Entretien de Phocion, 
hvori Forfatteren fremfætter fine Ideer om Fædrenes 
landskjerlighed og om Pligterne, fom Stat og Borges 
ve ſkylde hinanden; 7) Observations sur Vhistoire 
de France; 8), Entretiens sur Vhistoire; 9) De 
la maniére d'écrire Phistoire; 10) Lettrea Mad. la 
Marquise deP"%%x sur Popéra, Mablys Stiiller 
klar, correct, undertiden elegant, men noget fold. 
Abbed Brizard har fErevet en Lovtale foran hans 
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ſamlede Varker, der udfom i Paris i Aaret 1794 i 15 
Octavbind. 

YYracno, en fordum berømt Handelsſtad paa en 
He ved China, har for nærværende Tid tabt fn Vigtigz 
hed. Indbyggernes Antal beløber fig til 34000, 
hvoraf meer end Halvparten ere Negre. Den hele Ger 
fætning beftod, paa den Tid Macartney gjorde fin Reiſe 
til China, fun af 3 til 400 Negerſoldater. Denne 
Plads blev overladt Portugiſerne mod en aarlig Afgife 4 
deres Velmagts Dage, og de dreve længe der en betydes 
lig Handel ei alene paa China, fom de næften ene beſog⸗ 
fe, men og med Japan, Tunkin og andre aſtatiſte Lans 
de. For nærværende Tid drive Englænderne den mefte 
Handel under Portugifernes Navn. Ci langt fra Mas 
cao findes Camoens Grotte, hvori denne ſtore Digter 
ſtal have forfattet fin Luſtade, medens han levede her i 
Forviisning. 

Macaroniſte Vers. Benedictinermunken Theos 
philus Folengius, en Mantuaner, ſom levede i det 
16de Aarhundred, forfattede ſpogefulde Digte, hvori 
latinſte og italienſte Ord vare blandede. Han kaldte 
dem macaroniſte Vers af et Slags Nudler, man tillaver 
i Stalien af Meel, WRsg og Off og ſom man falder 
Wiacaroni. Det meeft bekjendte af hans Digte har til 
Overſtrift Macaronica, et Lovdigt over Macaronerne 
og heraf har og den macaroniffe Sfrivemaade fit Navn. 
San fÉrev diſſe Digte under Navnet Merlin Coccai. 
Isvrigt finder man alerede iblandet Dantes Digte en 
Canzone, hvori der latinſte, italienffe og provencalffe 
Sprog regelmæsfigen afvexler. 

Macartney (George Carl of) født 1737 i Liſſa⸗ 
noure i Irland, erholdt i fin Ungdom en omhyggelig 
Opdragelſe, indtraadde i fit 13de Aar i Trinity-College 
ved Univerfitet i Dublin og blev Magifter 1759. Ders 
paa begav han fig til London, hvor han frnart indgik 
Venſkab med Burke, Dodwell, Baco og andre berømte 
Mænd paa den Tid. Da der ei var hans Henſigt at bes 
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træde den. juridiſte Bane ſom Practiker, men hellere ops 
offre fig til Statsforvaltningen, opholde han fig fun her 
faalænge, fom behovgjordes for at berede fig til en Reiſe 
til det faſte Lands vigtigſte Stater, hvis Kræfter, Hiels 
pemidler og Politik han vilde lære at fjende,  S$ Løber 
af denne Reife havde han Leilighed til at gjøre Lord 
Hollands ældfte Son, Stephen For (nu Lord Holland) 
væfentlige Tjeneſter, hvorved han erhvervede. fig dens 
ne Families Velvillie for ftedfe.- Paa Lord Hollands og 
dennes Ven, Lord Sandwichs Foranftaltning traadde 
han ind i Parlamentet. Men fnart troede diffe tø 
Statsmend, at Macartney, fom med grundige diplos 
matiffe Kundſkaber forbandt de Egenſkaber, der kunde 
behage ved et qvindeligt Hof, vilde blive fit Fedreneland 
nyttigere, hvis man ſendte ham til Petersburg, for. at 
bevæge Keiferinde Catharina til en Alliancer og Handels: 
tractat med England, hvilfet man hidtil ei havde kun— 
net bevirke. JJanuar 1765 anfom Macartney fom 
overordentlig Geſandt til Petersburg og efter fire Maas 
neders meget vanffelige Underhandlinger bragte han 
lykkeligt er Handelsfordrag i Stand, der var lige fore 
deelagtigt for begge Partier. Omendſtjondt Betingel— 
ferne ei vare fuldkommen overeensſtemmende med hang - 
Ordre, troede han.dog at burde undertegne ſamme af 
Frygt for det ruffiffe Hofs Foranderlighed, Men de 
brittiſte Miniftre, der ei faa meget misbilligede Indhol— 
det ſom nogle Uvæfentligheder, nægtede deres Be— 
kræftelſe, og førft efter lange høift .møifommelige For— 
Handlinger lykkedes det Macartney, hvis Standhaftig— 
hed fortjente næften mere Beundring end hans Dueligs 
hed, ut flutte et nyt forandret Foredrag. Han forlod 
Petersburg med Tegn paa Keiſerindens færdeles Ugtels 
fe; Kong Stanislaus, hvem han ligeledes havde gjort 
væfentlige Tjenefter ved Petersburger⸗-Hoffet, tilkjende⸗ 
gav ham fin Taknemmelighed ved at fende ham den hvide 
Orns Orden. Hans Cfterfølger i Geſandtſtabspoſten, 
Stanley, tog ſnart fin AfÆced, og Macartney beftems 
tes igjen til Rusland fom overordentlig befuldmægtiget 
Miniſter. Dog udeblev denne Udnævnelfe, og Mas 
cartney fulgte Lord Townſend, der var bleven Vicekonge 
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i Irland, ſom Sekreteer. Han blev derpaa efterhaan⸗ 
den udnævnt til Medlem af Parlamentet, Ridder af 
Bathordenen og til Gouverneur af Grenada og Tabagos 
Paa denne Poſt blev San: indtil diſſe Pers Erobring af 
"de Franffe 1779. . Han faldt felv i Fangenſkab og mis 
ſtede en ſtor Deel af fin Formue. Aar 1780 blev han 
Gouverneur i Madras, hvor han opførte fig med faa 
megen Klogſtab og Uegennyttighed, at Miniſteriet bes 
fluttede at udnævne ham til Generalgouverneur af Bens 
galen, dog afſlog han denne Wre og kom 1792 tilbage 
til England. Regjeringen fyffelfatte fig dengang med 
Planen til at fFaffe de engelſkeVarer en ſtorre Afſetning 
i China for ei hvert Aar at maatte ſende faa betydelige 
Gummer vrede Penge til dette Land for Thee. Man 
anſaae Macartney for den dueligſte Mand til at udføre 
dette Geſandtſtab og ban fandtes beredvillig dertil. 
Man overlod ham felv ildnævnelfen af alle de Perſoner, 
der ſtulde ledſage ham, faavelfom alle øvrige Be— 
ftemmelfer. Kongen vpbøiede ham til Viſcount 
of Dervod i Grevſkabet Antrim. Den 26de Sept. 
1792 afſeilede Expeditionen fra Spithead og naaede lyk⸗ 
keligt fin Beſtemmelſe. Lorden kom med uforrettet Sag 
1794 tilbage, og blev til Tegn paa den fongelige Tils 
fredshed med hang Iver i Fadrenelandets Tjenefte ops 
hoiet til Carl (Greve) af Macartney i Grevſkabet Ans 
trim. Geſandtſkabsſekreteren G. L. Staunton havde 
alerede overgivet Publikum en Deel af Beſkrivelſen over 
denne merkverdige og lærerige Geſandtſtabsreiſe, da 
Døden afbrød hang Vark; den udkom ſiden fuldſtendig 
af Barrow. Beage ReifebefÉrivelfer ere flere Gange 
»verfatte paa Tydſt. J Aaret 1795 gif Macartney 
ſom Sefandt til Verona til Ludvig 16des Broder og 
1799 ſom Gouverneur til Cap. Han døde i London 
1806 hædret fom en duelig Diplomatiker og en redelig, 
uegennyttig og for fit Fædreneland utrettet virkſom 
Mand. » | 

Macaſſar, et betydeligt Rige paa den fydlige 
Kant af Øen Celebeg, er overmaade frugtbart og frem» 
bringer næften pan enhver Aarstid modne Frugter, Dog 
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er Landet ogſaa bjergigt og Bjergene indeholde Guld, 
Kobber og Marmor Kongen af Macaffar ér "afhængig 
af det hollandſt oſtindiſte Fompagnie. Hovedſtaden af 
ſamme Navn ligger ved Udlobet af en Flod, der fra 
Nord til Syd gſennemſtjerer Landet. Huſene ere alle af 
Træd," byggede paa Dæle og tæffede med ſtore Blade. 
Her boe mange Hollændere, der udføre af Pens Produk⸗ 
fer Riis, Bomuld, Elphenbeen, Sandeltree, Peber, 
Caneel og Guld. De enefte Fremmede, der komme til, 
5: Chineſerne, derindføre Tobak, Porcellain og raa 

ilke. * 

Macbeth (af Mac Efterkommer og Beth) en bes 
Fjende ÆotÆ Konge fra det 11te Aarhundred. Som 
Feldtherre under fin Fetter Donald 7de ſtal han med 
Held have kjempet imod Heboerne og Irlenderne og un⸗ 
dertvunget dem, Da han var ſendt imod de Danſte, 
begyndte han Underhandlinger, lod ved et Gieſtebud 
Anforerne give en Sovedrik, overfaldt de ovrige i deres 
Leier, og anrettede” et ſtort Blodbad imellem dem. 
Overmodig af fit Held frræbte nu Macbeth felv efter 
Kronen. Et Syn (en Drem), hvori tre Ovinder 
(Here), der havde noget overmenneſteligt hos fig, hilſe— 
de ham fom Than af Angus, af Murray sg fom Konge 
af Skotland beſtyrkede ham endnu” mere i at udføre fin 
forte Plan og myrde Kongen i det 7de Aar af hans Res 
giering. Kongens Børn maatte flygte og Macbeth 
vidſte, deels ved Foreringer til Adelen, deels ved Rets 
ferdighedens Haandrhævelfe fnart at bringe Folket paa 
fin Side, Ti Aar fyntes han ved gode Love og Ind— 
retninger at ville vedligeholde fin Plads mellem de gode 
Regentere, da han med Cet bfev til en trolss gruſom 
Tyran. Det førfte Offer var Banco, ber havde under- 
frøttet ham ved Kongemordet og hvem han nu fod hen— 
rette ved et Gjeſtebud. Snart lod han under opdfgtede 
Paafſkud adffillige af Rigets Store henrette og af deres 
Formue oprette en Livvagt for fig. Endnu troede han 
fig et fiffer nof, men (od paa Bjerget Dunſinan opbyg⸗ 
ge et Caſtel/ hvorfra han kunde overſee det hele Land. 
Thanerne maatte fende ham Folk til Bygningen og felv 

1 
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have Opſigt derved. Oprort over Macbeths Tyrannie 
gik Een af Landets betydeligſte Mend, Macduff, Than 

af Fife, til England, opfordrede den myrdede Konges 
Søn, Malcolm til Hevn. De fom tilbage underftøts 
tede af den engelffe Konge Eduard, og Macbeth, der 
blev forladt af de flefte Skotter, maatte flygte til fit Cas 
ſtei, hvor han blev dræber 1057 i fin Regierings 17de 
Aar. Denne Begivenhed er ſom Skotlands Hiſtorie 
endnu paa denne Tid, ei fuldkommen oplyſt. Shake— 
fpeare har benyttet dette Stof tihet af fine meeſt berømte 
Sorgeſpil Macbeth. 

Wraccabæer eller Makkabeer faldes en Heltefamis 
fie blandt Jøderne, der med Held haandthævede Jodernes 
Uafhængighed mod Syriens Konger. (See Jøder). 

Macchiavelli (Niccolo) blev fødr i Florents den 
3die Mat 1469 af en adelig Familie, hvis Forfædre 
havde bekledet de vigtigfte Embeder i den florentinfe 
Republik. Marcellus Virgilius var hans Ungdoms Læs 
ver, og Madiavell: begeiftredes af Oldtidens evige Ver⸗ 
fer. Man fan paaftaae, af Ingen før ham med lige 
Liv har opfattet der politiffe Liv i Rom, Grakenland og 
den hele Oldverden. Om hans Ungdoms tidligere Be— 
givenheder veed man lidet. Som Republikens Cancel— 
liere, til hvilken Poſt han, for fine udmerkede Talenters 
Skyld blev falder i fin forſte Mandsalder, øvede han fig 
førft i offentlige Anliggender under Marcellus Virgili— 
us, Statsſekreteer. Snart erholdt Gan denne ſidſtes 
vigtige Poſt. $ de Dage, da Florentinerne havde 
gienerholde. deres politiſte Frihed, efter Mediceernes 
Fordrivelſe, og af Frygt for diffe indvikledes i Carl den 
8des vidtudfeende Feider i de Tider, da den høiefte 
Kloaſkab udfordredes i politiſte Underhandlinger og den 
ſtörſte Tillid til. Underhandlernes republikanſte Tænfes 
maade, for at fiffre Republiken mod Fienders Maat og 
Venners egennyttige Troloshed, blev Machiavelli faldt 
fra.en vigtig Geſandtſtabspoſt til en anden. Republi— 

kens herved erklerede Dom om fin Sekreteer behøver ins 
gen videre Commentar mod Nyeres ugrundede Syns⸗ 
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maader. Fra 1500 til 1511 var han fire Gange Repu⸗ 
blikens Befuldmægtigede ved det franſte Hof. Samme 
Poſt havde han 1500 og 1508 i Leiren ved Piſa og 
1504 hos Duca di Valentino; 1503 og 1506 var han 
Geſandt ved det pavelige Hof; ſamme Værdighed beflæs 
dede han og hos Keiſer Maximilian. Republiken er⸗ 
kjendte Macchiavellis ſtore Fortjeneſter men belonnede 
ham kun ſparſomt. Ofte havde ban ingen Underſtottel— 
fe uden af fin egen indſtrenkede Formuestilſtand, under— 
tiden maatte han anmode Regjeringen om at udrive fig 
af fin trængende Tilſtand. Men Fattigdom var til ens 
enhver Tid Kjendemerket paa en redelig Mand, der 
tjente Staten med Troffab. Hans Raad, da Beboers 
ne af Val di Chiana havde gjort Oprør, vare af ftørfte 

Nytte for Republiken. Overhovedet bevife , efter en 
nyere lærd Florentiners Bidnesbyrd, de mange Breve, 
der haves af ham i de florentinffe Archiver, at de fors 
trinligſte Maximer i hans politiffe Raadgivning vare 
følgende: Fredelig og venſkabelig Forflaring » ftreng 
Retfærdighedspleie, faa megen Skaanſel fom muligt i 
Afgifter og omhyggelig Henfyn til de ubetydeligfte Gjens 
ſtande, naar de ftode i mindfte Forhold til de offentlige 
Anliggender. Ogfaa i militær Henfeende var Republis 
fen (omendfÉjøndt han ei, ſaavidt man veed tog umiddels 
bar Deel i nogen Fægtning) faa overbeviift om hang Ind⸗ 
ſigters Grundighed, at den i Krigsvæfener fulgte hans 
Raad fremfor nogen andens; blandt andet dannedes ef— 
ter hans Anviisning en toffanfE Legion, der fiden uds 
mærfede fig paa det Hæderligfte under Anførfel af Johan 
af Medici, da det lykkedes Pave Julius 2den at knakke 
det franffe Overherredomme i Italien føgte Ludvig 12te, 
for at hevne fig paa Paven, at bringe et Concilium 
iſtand i Italien og forlangte, at Florentinerne Fulde 

aabne ſamme Piſa, der dengang igjen var kommet uns 
der florentinſt Hoihed. Sekreteren frygtede de romer» 
fe Bannſtraaler og raadede at afflaae hiint Forlangens 
de" Machiavelli gik felv i dette Wrende til Kongen, 
men forgjeves. Efter fin Tilbagekomſt blev han ſendt 
til Pifa for at iagttage Conciliet og om muligt bevirfe 
fammes Opløsning, Ikke deftomindre var Paven Iſaa 
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opbragt over dette uvilkaarlige Feiltrin af Florentinerne, 
at han i Foreninz med Aragoneferne igjen berøvede dem 
Friheden og indſatte Mediceerne. Da det var Macdhias 
velli, fom ved Raad og Daad utrætteligen havde virket 
for Republiken, blev han ved et offentligt Decret af Mer 
diceeren Lorenzo, der var bleven Beherſter af Florens, 

affat fra fine Værdigheder og nedvliſt til Privatlivets 
Mare. Ved Boscolis og Capponis Sammenfværgelfe 
mod Cardinal Giovanni de Medici, blev han fom miss 
tæenkt for Deeltagelſe, fengſlet og underkaſtet Tortur, 
hvilken han udholdt med den koldblodigſte Standhaftig⸗ 
hed ſaavelſom hang derpaa folgende Forviisningg. Da 
Cardinalen var bleven Pave fik Macchiavelli Tilladelſe 
at vende tilbage, og ſtrev nu fine Discorsi (Afhandlin— 
ger) over de 10 førfte Bøger af Livius, ſaavelſom fin 
Principe (Fyrſten), ſom han dediceeede Lorenzo af Mes 
dici, Derfor blev han igjentagen til Baade af denne 
mægtige Familie og blev brugt fom Raadgiver af Cardis 
nal Julius, der i Leo Todes Navn beſtyrede Florens, 
ved en Reform, man efter Foregivende havde i Sinde at 
foretage fig og til ar dæmpe adffillige Uordener og Gjæs 
ringer Macchiavelli raadede at bringe Ligevægt imel— 
[cm Partierne og gjenindføre den frie Forfatning , dog 
med Forbehold af den hsieſte Overmagt for Paven. 
Med den tilfigtede Reform havde det aldrig været Alvor, 
og en nye Sammenfværgelfe brød ud, hvori ifær adſkilli— 
ge fornemme Ynglinge toge Deel, Hvilfe pletede at for— 
famle fig i de faafaldte orti (Haver) Oricellari og her 
bivaane Macchiavellis Lerdomme og underholdende 
Samtaler. Den Mistanfe, hvori han herved igjen 
fom hos Mediceerne, havde for ham blot den fEadelige 
Folge, at han maatte vende tilbage til Privatſtanden. 
Da Cardinal Suliug under avner Clemens 7de havde. 
beſteget Paveſtolen, erholdt Machiavelli igjen offentli— 
ge Forretninger og blev iſer ſendt til Pavens og Floren⸗ 
tinernes forenede Tropper for af virke til Toſcanas For—⸗ 
fvar mod Carl Steg Hær. Den Tillid, Mediceerne til— 
ſidſt vifte ham, gjorde Florentinerne utilfredſe med ham, 
og han dode miskjendt efter ſin Tuͤbagekomſt til Florents 
den 22de Juni 1527. Macchiavellis Skrifter give 
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ſamme Vidnesbyrd om ham ſom hans Levnet. Hans 
fortrinligfte Skrifter af egentlig politiſt Indhold ere 
hans Discorsi og hang Principe. I begge viſer han 

ſig fom den grundigſte Kjender faavel af den gamle ſom 
fin. Tids Hiſtorie. Ved begge har. han beviiſt, at han 
maa tegnes tilde forſte Statsmend. Hans Discorsi 
ere Me julen tee af den gamle Hiſtories Studium og hans 
Principe af det ſamtidige, italienſte, politiſte Livs, 
S hine handles om frie Ferfatningers Veſen, ber om 
Hrincipato's, thi i Macchiawellis Tid var det ifær at 
Italiens frie Folkeforfatning maatte ligge under for üſti⸗ 
ge og voldfomme Ufurpatører. Hvilke Tider, der vare 
Machiavelli kjereſt, fremlyſer af hans Discorsi, hvori 
han, henreven af Enthuſtasmus for den frie Forfatning, 
ofte glemmer fin i det hele roligt ſyſtematiſte Fremſtil— 
lingsmaade og holder begeiftrede Lovtaler over Friheden. 
Gom Sideſtykke til hans Principe fan man betragte 
hans forte hiftorife Afhandling: Om Hertugen af 
Valentinos (Cæfar Borgias) Fremferd ved Mordet paa 
Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, Signor Pagolo 
og Hertugen di Gravina Orſini, hvorved man faaer det 
eminentefte Exempel paa den Tids italtenffe Tyranners 
Fremgangsmaade. Hans. Dialog om Krigskunſten iv— 
rev mod det italienſte Krigsveſens Fordervelſe ved Brus 
gen af leiede Hobe og driver paa hver Stats egne Borges 
res Bevebning. Dei Anledning af hans Geſan ſtaber 
fErevne Breve og Skildringer af Frankerig og Tydſt and 
ere, uagtet de ſidſtes Korthed-bøift intereſſante hiſtoriſke 
Mindegmærter fra Gine Tider og Beviſer for Macchia⸗ 
vellis klare tydelige Jagttagelſesgave. Biographien af 
Caſtruccio Cafiracani fra Lucca (overhovedet fun en bis 
ftoriæ Roman) maa anfees for et Ungdomsvark, der 
fan betragtes fom en misforffaaet Efterlignelſe af de 
Gamle. Hans ftore hiſtoriſte Verk er hans florentin—⸗ 
ſke Hiſtorie, hvori han har vide at nærme fig Livius's 
pragtfulde. Elegans og Tacitus's majeftætiffe Korthed 
og overhovedet fremſatet Mønfter paa italienſt Wrola-i 
et. uforligneligt pragmatiſt Hiſtorieverk. Det beſtaager 
af 9 Bøger, hvoraf den førfte begynder med det veftros 
merffe Keiſerdoms Undergang og ender med den Tid, da 
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Florents erholdt ſelvſtendig pelitiſt Vigtighed. Slutnin⸗ 
gen gjøre de Begivenheder, der nærmeft følge paa Sams 
menfværgelfen imod Mediceerne Lorenzo og Giuliano. 
J dette Vark finder man de tydeligſte Beviſer paa Mae— 
djiavellis oprigtige Republikanismus. Dialogen om 
Vreden er et Ungdomsvark og egentligt et mere end en 
ſtiliſtiſk Ovelſe i ciceronianſte Perioder. Beſkrivelſen 
over Peſten derimod, hvilken rafede i Florents i Aarene 
1522 0g 1523, fan fætteg ved Siden af den lignende 
BefÉrivelfe hos Thuchdides. Paa ægte italienſt Maa— 
de ender den med'en Kſjerlighedsforſtagelſe. Desuden 
har man og af Macchiavelli en Samling af Sentenfer og 
Regler for et ſſluttet Selſtab (compagnia di piacere). 
Maͤcchiavellis Comoedier bevife Ved deres aandrige Fris 
velitet, hvorledes den eminenteſte Mand kunde være 
uden al Sands for fand Poeſie. Hvor lidet han over hor 
vedet var født for den ſtjonne Literatur vifer fig i hans 
Afhandling om det italienſte Sprog, hvori han paa en 
høik uheldig og ugrundig Maade forfvarer den flørens 
tinffe Dialect ſom Skriftſprog imod Dantes Angreb. 

Den fuldſtendigſe Udgave af hans Værker ev den, der 
udfom i Mailand 1805, 8. iti Bind ien Samling af 
famtligeclasfifge italienſte Autorer. Fordommen mod 
Macchiavelli ev iſer bleven almindelig ved Bayle, ſom i 
Artiklen har giort ſig Umage for, af ſenere Skribentere 
og utilforladelige Traditioner, at fremſtille Macchiavel— 
Ti ſom det ugudeligfte og ſtjendigſte Menneſke. Trovar— 
dige og ſamtidige Forfatteres Vidnesbyrd beviſe det 
Uſande heri. 

Macdonald (Stephan Jacques Joſeph Alexandre) 
var, fom hans Navn viljer, af ſtotſt Herkomſt, men 

blev født i Frankerig og traadde ſom Yngling i fit Fæs 
drenelands Krigstjeneſte, da Generallieutenant, Grev 
Maillebois 1784 af ſit Hof blev ſendt til Holland for at 
underſtotte det antioraniſte Partie mod Arveſtatholde— 
ren og Preuſſerne. Han blev- anfat ſom Lieutenant i 
Legionen Maillebois og i Aaret 1787 ved det. 87de Lis 
nie⸗Infanterieregiment. Paa denne ſubalterne Poſt 

S 
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opoffrede han ſig med Iver til Krigskunſtens Studium, 
indtil Revolutienens Udbrud fremkaldte ham til Hands 
ling. Republiken, der truedes fra alle (Sider, fFabre 
nye Armeer, og fatte uden Forſtjel de talentfuldeſte Mænd 
i Spidfen af fanme, SMacdonald blev 1793 udnævnt 
til Brigadegeneral og kom 1794 til Nordarmeen, ſom 
Pichegru førte til Hollands Erobring. Det var ham 
fom tog Pofterne ved Cammines-Nord, Warneton og 
Warwick og fiden commanderede ved Indtagelſen af Oſt⸗ 
friesland. Alerede i Aaret 1796 blev han Diviſionsge— 
neral.  S% denne Poſt commanderede han forſt i Dåfrels 
dorf og Coͤln, kom dervaa til Rhinarmeen og fiden til Ars 
meen i Italien, hvor Bonaparte grundede fin Hæder 
ſom Feldtherre. Macdonald blev i Italien efter Freden 
til Campo Formio, og commanderede under Berthier ved 
Indtagelſen af Rom og Kirkeſtaten. Da en republi— 
kanſt Regjeringsform indførtes her, fik Macdonald 
Commandoen i Rom, og ledede det romerſte Conſu— 
lats politiffe Operationer. Neapel ruſtede fig imidler— 
tid til Krig. Mac beſatte Rom og Kirkeſtaten med 
50000 Neapolitaner. Den franffe Overgeneral Cham 
pionet traf de i Italien adſpredte franffe Corps ſammen; 
ogfaa Macdonald maatte fløde til jam. Saaſnart 
Championet var ftærf nof til af byde fin Fiende Spidſen, 
gif han ham imøde. Ved Trento, Monteroſi og Bac—⸗ 
cano bleve Neapolitanerne flagne, ved Calvi og Civita 
Caſtellana bleve to af deres Armeeccorps tilintetgjorde, 
og alerede den T4de Dec. drog Macdonald ſeierrig igjen 
ind i Rom. Neapel blev nu et let Bytte for de FranfÉe, 
og blev revolutioneret; Moctonald erholdt i Fotaaret 
1799 Overanforſelen over den franffe Armee i Neapel. 
Medens han endnu fægtede mod Cardinal Ruffo og Calas 
brejerne , havde Suwarow og Melas erobret Lombar⸗ 
diet og vare frængte feirende frem til Turin. ; Ved klog 
Nolen reddede More au Frankerigs Grendſer og ventede 
Macdenalds Ankomſt. Denne havde forladt Neapel og 
brød vludfelige frem igjennem Toſcana. Den 12te 
Suni 1799 angreb han uden for Modena Øfterrigerne 
under Hohenzollern og drev dem tilbage; : derpaa mars 
ſcherede han den 14de imod Parma og tilbød den feierø 
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rige forenede Her et Slag med ſine ved Marſcher og 
videlig Kamp udmattede Tropper. Slaget ved Sr. 
Giovanni, ei langt fra Piacenza ved Trebia, varede i tre 
Dage. Førft tredie Dags Aften rømte Macdonald 
Fienden Pladſen, gif derpaa uhindret med Reſten af fin 
Armee over Appeninerne og forenede fig ved den genue— 

ſiſke Sokyſt lykkeligt med Moreau. For af faae fine 
Saar lægte begav han fig, til Frankerig. Bonaparte 

svar fommen tilbage fra JEgypten og begyndte at udvifle 
fine Dlaner. Macdonald commanderede i Verſailles. 
undertrykte de derværende. Jacobiner, ophævede deres 
Klub i Verfailleg og bidrog kraftigt til der franſte Confus 
lats Befeſtelſe. J Aaret 18900 havde han Comman— 
doen over Reſervearmeen i Graubiinden, - hvormed 
han midt om Vinteren gik over Spluͤgens ſneedakke— 
de Alper og trængte frem igjennem Veltlin. Freden til 
Luneville gjorde for denne Gang Ende pan hans SKrigers 
virffomhed. Macdonald begav fig nu ſom franſt Ge—⸗ 
fandt til Danmarf, hvor han blev til 1303. J Kris 
gen 1806 og 1807 tog han ingen Deel. J Aaret 
1809 blev han igjen anfat ved den italienſte Armee un» 

der Eugen Beauharnois, trængte med dennes hoire 
Floi over Piave, tog Laybach, trængte ind i Ungarn, 
og afgjorde endelig ved Yndtagelfen af ten fidfte Landés 
bye Slaget ved Wagram, faa at Keiferen, idet han 
ophsiede ham til Marſchal, omfavnede ham og ſagde: 
„Dem og min Artillerie-Garde Fylder Jeg fornemmelig 
denne Seier.” 1810 fif han Commandoen over Auge—⸗ 
reaus Corps i Catalonien og bevifte her, faavelfom é 
Krigen i Rusland 1912 09 1813 fine Feldtherrefortje⸗ 
neſter. Preuſſernes Frafald under York, der ſtod uns 
der hans Commando, tvang ham til et Tilbagetog, ſom 
han udførte med ſedvanlig Orden. J Mai 1813 tog 
han Merſeburg, fægtede med Hæder ved Lien, Baut⸗ 
gen, Leipzig, Hanau og Nangis. J April 1854 havde 
han adffillige Audiencer hos Alexander for aft underhande 
le for Napoleon, Det var ham, der: bevægede denne, 
da alle Betingelſer forfaftedes, til Thronafſigelſe, hvor— 
paa han ſendte Napoleon ſin Underkaſtelſe,“ da han nu 
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var fritaget for fin Eed imod Napoleon.“ Kongen ud— 
nævnte ham nu til Medlem afGeheime⸗Krigsraadet ogSt. 
Ludvigsridder (Napoleon havde ophsiet ham til Hertug af 
Tarent). Under Napoleons Tilbagekomſt 1815 6'evhan 
paa fine Godfer og efter hiins Fald blev Han Cantsler for 
Weeslegionen og erholdt Overanførfelen over Loirear⸗ 
meen, hvis Opløsning han befordrede. 

Macedonien (nuComenolitari) den nordligſte Deel 
af den öſtlige Halvse i Europa, beboet af Groker, er et 
fEovs og bjergrigt Land, hvis Hovedrigdom fordum beftod i 
Guld-og Solvgruber, men ved Kyſterne frembragte (liges 
ſom endnu) meget Korn, Olie, Viinog Træfrugter, og hvis 
Indbyggere fyffelfatre fig med Jagt og Agerdyrkning. 
Grendſerne vare til forÆjellige Tider forſt ellige. Mod 
Syd vare de ineget beſtemte ved Olympus og de cambunis 
ſte Bjerge (nu Monte di Voluzzo), hvorved det fEjldtes 
fra Theſſalien og ved Pindus (nu Nymphe), hvorved 
Det fEildtes fra Epirus. Med Henfyn til Oſt, Nords og 
Nordveſtgrendſerne maa man ſtjelne mellem Tiderne før 

og efrer Philip. Før ham hørte alt Land paa hiin Side 
Strymon (Strumona) og felv den macedoniſke Halvse 
"fra Amphipolis til Theſſalonica til Thracien, ligele— 
des og Peoniernes Land imod Norden, mod Nordveſt 
udgjorde Søen Lychnitis (Achrida) Macedoniens Grand⸗ 
fe mod Illhrien: Philip erobrede hiin Halvse og alt 

" Land indtil Floden Neſſus (Kara Soa) og Rhodope— 
Bjergene, videre Wæoniernes og Silyriernes Land paa 
hiin Side Søen Lychnitis. Under ham ſtrakte altſaa 
Macedonien fig fra Bjerget Orbelos (Cumonizza) indtil 
de cambuniſke Bjerge, Pindus og Olymp og igjen fra 
Floden Neſſus og det ægæiffe Hav til det joniſte, hvor 
Drino udgjorde Grendſen. Provindſerne vare før 
Størftedelen befjendte af Mavn endnu før Herodots Tir 
der. Der vare i Phiſips Tid 19. Romerne deelte 
Landet i fire Hoveddele (Strøg): den øftlige ved Stry— 
mon og Neſſus med Hovedſtaden Amphipolis; Halvøen 
med Hovedſtaden Theſſalonica; den fydlige over Theſſa— 
lien med Hovedſtaden Pella og den nordlige med Hoved» 

ſtaden Pelagonia. Illyrien ſtildte de herfra. Maces 
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donien blev egentligt beſat af to Folkeſtammer, ved 
Thracier, hvertil hørte Peonier og Pelagonier og ved 
Dorer, hvortil Macedonierne herte efter Sprog og Les 

vemgade. Plinius taler om 150 forſtſellige Folfeflag, 
fom i den ældfte Tid Æulle have beboet Landet, men out 
hvilfe ingen Efterretninger ere komne til ss. Macéedo— 

niens Indbyggere bleve cultiverede før de gvrige Graker, 
der endog lærte af dem, men ſiden bleve de faa langt til— 
bage for Græferne at diffe endog anfaae dem for Barba— 
rer. De vare deelte i flere fmaae Stater, der uophor—⸗ 
ligt førte Zrig mod Illyrier og Thracier, indtil Philip 
og Alexander gave een af diſſe Stater Overvegten over 
de andre og hævede den til den mægfigfte iVerden. Uden 
nøgie af fjende denne Stat, vide vi fun, at dens Regjes 
ringsform var indffrænfet monarchiſt, af den længe ver 
ubetydelig og fvag?% betalte Illyrierne, Thracierne og 
Perſerne Tribut og maatte overlade Athenienſerne frie 
Sohavne til deres Handelsaplag. Dens Kengerakke bes 
gynder med Heracliden Caranus, men bliver førft vigtig 
for Hiſtsrien med Philip. Denne forftod faa vel at ber 
nytte fig af fir Lands Krafter og ders krigerſte Beboere, 
at han underkaſtede det indbyrdes uenige Grakenland fit 
Sjerrebømme, Hans endnu ſtorre Søn Alexander uns 
dertvang det perſiſfe Monarchie og hævede Macedonien 
for en fort Tid til Halve Verdens Beherſterinde. Efter 
hans Dod ſank Wacedonien igjen fra fin Hgøide. Alers 
anders ſtore Monarchie adſplittedes, Macedonien felv . 
indſtkrenkedes til ſine gamle Grændfer og miſtede efter 
nogen Kamp endog Overherredommet over Grakenland. 
Anledningen hertil gav iſer det Forbund, ſom Philip 
2den (3die) i den anden puniſte Krig havde ſluttet med 
Carthago. Romerne udſatte dengang deres Hevn 
uden at opgive den. Athenens Beleiring ved Phi— 
lip. gav dem Leilighed. Athenen kaldte Romerne til 
Hielp, og diſſe begyndte nu Krig mod Macedonien. 
Phitip blev nødt til af bede om Fred og maatte for at er⸗ 
holde ſamme, udlevere fine Skibe, reducere fine Trop— 
per fil 500 Mand og betale Krigsomkoſtningerne. Mas 
cedonien ftod alerede nu ligeſom under Roms Beſtyttelſe, 
men under Phillps Efterfølger Perſeus, der blev svers 



276 Mac 

vunden ved Pydna af Wmilius Paulus, miſtede Landet 
fin Selvſtendighed (167 f. Chr.) Vel gave Romerne 
Macedcnien en Slags republikanſt Forfatning, men 
deres Undertrykkelſer vakte en Opſtand blandt den mas 

cedoniſte Adel for at befrie fig fra Aaget. Den bele 
Nation ſtod op under Andriſius, men blev efter en lang 
Kamp aldeles nndertvunget af Q. Cæcilius Metellus og 
Macedonien blev romer Provinds. Det romerſte Se— 
nat tvang nu Landets Adel til Udvandring. — Macedos 

nien er nu en Provinds af det tyrkiſte Rige. 

Machaon, en Søn af Xſculap, blev dræbt af 
Euryphlos, Telephus's Søn», fom vilde hevne Ni— 
reus's Død. Endnu efter Machaons Død tillagde man 
ham Lægefraft. J Gerenia i Mefænien erholdt han 
guddommelig Tilbedelfe; her var hans Gravminde, 
hans Tempelog hans kronede Statue af Erts. i 

Mack (Carl, Friherre af) blev født 1752 i Neuß— 
lingen i Franken og bivaanede alerede adffillige Feldttog 
i Syvaarskrigen. Han traadde fom Fourier i keiſerlig 
Tjeneſte. Hans udmærfede Talenter tiltrak ham ſnart 
Grev Laſcys Opmarkſomhed og han gjorde ham til Under⸗ 
lieutenant. J Tyrkekrigen erhvervede han fig General 
Laudons fuldkomne Fortrolighed og blev af denne anbe— 
falet Keifer Joſeph, der aferede før havde havt Leilig— 
hed til at lære at fjende hans Virkſomhed. Han. uds 
nævnte Mac fort før fin Død til Chef for Generalſtaben, 
for at bruge ham i en mulig Krig mod Preuſſen. Men, 
Da den ved Schleſiens Grendſe famlede Armee ſtildtes 
ad 1790, erholdt Mac for en Tid den Rolighed, han, 
formedelſt fin ved meget Arbeide fvæffede Sundhed, bes 
høvede Dog faldte Prindſen af Coburg ham alerede 
1793 til fin Armee i Nederlandene, for at lade adffillige 
Operationer dirigere af ham, og Mad fulgte Kaldet, 
uagtet han endnu følte ſig ſſag. Han udkaſtede Planen 
til de franſte Cantonneringers Overrumpling ved Roer, 
til Maftrichts Undſatning og til at. ftorme Leiren ved 
Famars Ved fidfte Leilighed ff han et Skudſaar, der 
nødte ham til at begive fig til et lille Gods i Boͤhmen. 
Dog var han alerede med igjen i Feldttoget 1794. 
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"Gan udkaſtede den faa berømt blevne Plan ſtil dette 
Feldttog og begav fig dermed ſelv til London. „Macks 
paa henſigtsmesſige Overſysmmelſer og paa raſte offens 
five Operationer calculerede Plan” — ſiger Archenholz 
i 12te Bind af Britt. Annalen — „var driſtig, men 
den ſyntes meget rigtig overlagt, og maafee havde man 
ved at følge den veddet Belgien og Holland, ja givet 
hele Krigen en anden Skikkelſe. Men, da maatte man 
have forfaftet andre, fra en høiere Haand kommende 
Planet; man calculerede Skaden af Overſpvommelſerne, 
og den ſelv ved mindre ſtorePlaner rimelige Vaabenlykke; 
overhovedet havde man en mangfoldig Intereſſe at farms 
menligne; alt dette foraarfagede af man 'tilftdefatte 

Macs Plan.“ Efterat Coburg have nedlagt Comman— 
doen (28de Aug. 1794) begav ogſaa Mack fig til Boh⸗ 
men. Efterat Erkehertug Carl var gaget til den ita⸗ 
lienſte Armee, beſtuttede det keiſerlige Hof igjen af ans 
færte Mad ved Rhinarmeen. Han var imidlertid ſtegen 
til Feldtmarſchallieutenant. Efter Freden til Campo 
Formio og eftetat Kirkeſtaten var revolutioneret af de 
Franſke, mod hvilke man befluttede en nye Krig, begav 
Mad fig i October 7798 til Neavel, for efter Kong 
Ferdinands Onfke, at vaatage fig Anførfelen over den 
neapolitanſke Armee imod de Franſte. Hans Plan til 
dette Feldttog var, efter Kjſenderes Dom, faa vel uds 
kaſtet, atingen Fiende vilde undfomme, hvis Mad 
havde været i Spidſen af en øfterrig Hær. Han feires 
de ogfaa i Begyndelſen i flere Træfninger og rykkede den 
27de Nov. ind i Rom," fom de Franſte havde forladt 

Dagen i Forveien, men han maatte, da Tropperne ei 
længer gjørde deres Pligt, igjen forlade Staden den 
13de Dec. og træffe fig tilbage. Han tog en faſt Stils 
ling ved Capua og fluttede i Forening med Fyrſt Pigna— 
telli, Vicekonge af Neapel, en Vaabenftilftand den 
Iode. San. 1799; men nu udbrød formedelſt den ufor— 
modede Vending, Tingene toge, en Opſtand af Lazza— 
ronerne, hvilke afvebnede en Deel af Tropperne under 
Mad, beſkyldte Officiererne for Forræderie og vilde ſelv 
forfvare deres Konge. For af undgane deres Raſerie 

maatte Mad overgive fig med fin hele Generalſtab til 
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den fiendtlige General Championet. Han blev 
bragt ſom Krigsfange til Franferig, men undveeg hems 
melig fra Paris 1800. J Aaret 1804 fif han Com 
mandoen over ſamtlige Tropper i Tyrol, Dalmatien og 
Italien og udfaftede Planen til de oſterrigſte Troppers 
nyt Organiſation. J Krigen mod Frankerig 1805 fif 
Mad Overcommandoen i TydÆland. - Efterat Øfterris 
gerne den 14de og 15de vare flagne ved Iller og Mem— 
mingen var overgivet, faftede Mad fig i Ulm, og 
ſtjondt han i Forſtningen havde beflutret den yderſte 
Modſtand, fluttede han den 17de Oct. en viſtnok ydmy⸗ 
gende Capitulation med Napoleon, ifølge hvilfen de 
29000 Hſterriger, der vare Ulm, ſtulde ſom Krigs— 
fanger føres til Frankerig; ſelv blevhan frie paa- fit 
Wresord. Mack vendte nu tilbage til Øfterrig , men 
Blev ſom Statsfange bragt til Bruͤnn og ftillet for en 
Krigsret, der fældte Dodsdom over ham. Men Keiſe— 
rens Naade formildede Dommen til Caffation og ti Aars 
Feſtningsarreſt. J Aaret 1808 blev Straffen ham ef—⸗ 
tergivet, dog maa han ei vife fig ved Keiſerens Hof. 

Mackintoſh, bekjendt af fine Vindicias galli- 

eas, hvormed han i den franffe Revolutions forſte Aar, 
fom en varm Forfvarer af Friheden, fremfom, nedftams 
mer fra en ivland Familie, ſtuderede Jura og traadde 
tidligt, adruſtet med Aand og KundfFaber , paa den 
Hædersbane, fom hans Ven, "den berømte Sagfører 
Erffine, alerede med faa meget Bifald havde betraadt. 
Næret af Grakernes og, Romernes Mand, udvikledes 
hos ham i høi Grad Talerené og Statsmandens Talent, 
hvortil enhver Englænder af udmærfet Opdragelfe dans 
ner fig. Hans Forhandlinger udmærfede fig endnu mes 
re ved Behandlingsmaaden end ved Gienftanden, der 
tilbød fig ham." Han paatog fig Pelletiers Forſvar, 
hvilken var bragt for Retten formedelſt adffillige Haan— 
yttringer mod den førfte Conful Bonaparte i et i London 
trykt Tidsſkrift. Pelletier blev dømt i Straf; Mackin⸗ 
toſh, fom med fin Gemalinde dengang befandt fig i Pas 
ris, blevaf Kongen. opmuntret med Wresbeviisninger 
og fort derpaa under glimrende Udfigter ſendt ſom Gow 
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verneur til Bombay i Oſtindien. Udruſtet med alle de 
Egenſkaber, der behøves til en faa vigtig Poſt, og 
fuld af Kjeriighed og Iver for Videnſtaberne, tør 
man formode at hani fin nye Sphare vil yttret man» 
geſidet Virffombed. Han begyndte og ſtrax at udfylde 
dette Haab ved Stiftelſen af et nyt literairt Selſtab, 
af hvis Virkſomhed man fan vente de ſtjonneſte Res 
fultater. ; 

Macpherſon, egentligt Mac a Pherſoni eller 
Mac Pherſon (James), en berømt Skribent, der ned⸗ 
ſtammede fra en i de ſtotſte Hoilande anſeet Familie, 
blev fødr 1738 i Ruthwen i Grevffaber Inverneß. 
Han ſtuderede ved Univerſiteterne Aberdeen og Edinburg. 
Ved det fidfie udgav han 1758 et Digt, the High- 
lander, ſom røber megen Ild og Phantaſie, men 
mangler dog Smag. Han ftuderede Theologie,» men 
blev dog aldrig anfat ſom Geiſtlig. J Aaret 1760 leves 
de han ſom Privatopdrager iſen vis Grahams Familie og 
overraſkede paa denne Tid den lærde Verden wed Udgaven 
af en Samling gammelſtkotſte Ballader og Sange. 
Den Modtagelfe, de fandt, Macpherſons Reife i Hoi— 
landene og ſammes Udbytte, faavelfom de Stridigheder, 
der opkom om ſammes Jgrhed og Værd, blive omtalte 
ved Artiklen Offian. — Macpherſon, der og befad 
Talenter for Forretningslivet, blev 1764 af Gouver—⸗ 
neur Johnſon medtaget ſom Sekreteer til Penfacola i 
Florida.” Efterat han havde hſulpet til at ordne Colo— 

niens Anliggender, beſogte han adffiklige veftindife 
Her og nogle nordamerikanſke Provindſer og vendte 
1766 tilbage til ſit Fedreneland. Her foretog han 
igjen fine literaire Sysler og udgav 1771 fin velfErevne 
Introduction to the history of Great-Britain and 
Ireland, Det Bifald, hans Offian havde fundet, for— 
ledede ham ti! et Foretagende, der aldeles mislykkedes, 
nemlig en Overfættelfe af Homer 1773. Spot og Cris 
tif medtoge ham faa haardt, at hans Vark fnart gif i 
Glemme; og fiden beſkſeftigede han fig blot med hiſtori— 
fÉe og politiffe Gjenſtande. Alerede 1775 udfom hans 
History of great Britain from the Restoration te 
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the accession of thé house of Hanover i to Quarte 
bind: et Verk, hvori vel en vis Forkferlighed for Stu— 
arterne ſtinner igjennem, men ſom dog, efter en engelſt 
Critikers upartiſte Kjendelſe, har (for Verdie og fætter - 
meget, der Hidtil var ubefjendt og uviſt, i ef vigtigt Lys. 
Da Nordamerikanerne begyndte at gigre Opſigt traadte 
Lan sp imod dem med nogle Pamphlets, der erholdt ſtort 
Bifald, faavel ved deres kraftigeIndhold fom deres SÉris 
vimaade. Til Belsnning for fin Tjenefte erholdt han 
den indbringende Poſt ſom Naboben af Arcots Agent og 
traadde 1780 i Underhuſet ſom Deputeret for Flekken 
Camelford; han blev valgt igjen 1785 og 1790. Men, 
da hans Sundhed aftog, vendte han tilbage til fit Hjem 
og døde 1796 paa et Landfæde ved Inverneß, hvilfer han 
felv havde bygget og faldt Bellevue. Af fin betydelige 
Formue, fom han havde erhverver fig ved ſine Arbeider, 
beſtemte han 1000 Pund for af udgive Oſſian Original 
og 300: til af oprette et Monument for ham i Bellevue. 
Haus Been bleve henſatte i Weſtminſter-Abbedie i den 
faafaldte Poet's Corner, efterſom han havde beftemt. 

Maquer (Pierre Joſeph), en udmarket Chemis 
fer, blev født i Paris 1708. Han blev Doctor i Medis 
cinen ved Pariſes Univerfitet, Profeſſor i Pharmacien 
og kongelig Cenſor. Academierne i Turin, Stockholm 
og Paris udnævnte ham til Medlem. Han udarbeidede 
den medicinſte og chemiſte Deel i Journal des Savans 

og giorde fig desuden befjendt ved adffillige nyttige og 
povulære Værter over Chemien ſom: Elémens de Chi- 
mie théorique; Elémens de chimie practique; Plan 
d'un Cours de Chimie etc. Port de la teinture de 
soie oyt Forening med Baume Dictionnaire de Chi- 
mie, der er overfat paa TydfÉ. Han døde 1784. 

Macrobius (Ambroſius Aurelius Theodoſius), 
om hvis Herkomſt man fun veed faa meget at han ingen 
Romer var, bekladede, ſandſynligt i den førfte Halvdeel 
af det 5de Aarhundred, en keiſerlig Kammerherres Em— 
bede i det veſtlige romerſte Rige, efterat han forben havs 
de været Conſul. Uden al Grund have Nogle holdt ham 
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for en Chriſten. Hans Skrifter beſtaae af: en for Phi⸗ 
loſophiens og Mythologiens Hiftorie ei gandſte uvigtig 
Commentar over Ciceros: „Scipies Drøm,” iſto Gøs 
gev, hvoraf man tillige feer af han var Platoniker; af 
en grammatiſk Afhandling, ſom vi dog blot have i Ud— 
tog af en vis Johannes (maaſtee Johannes Erigena) om 
det latinſke og græffe Verbums Forſtjellighed og Slægts 
ſtab; og af hans Saturnalier eller Bordtaler, i 7 Bøger, 
hvilke efter den Tids compilerende Maneer, meeſt afs 
handle philologiffe Gjenftande og fornemmelig ere fame 
lede af Gellius og Plutarch. Diſſe Varker ere udgivne 
af Gronovius (Leyden 1670, 8), af Joh. €. Zeune 
(Leipz. 1774, 8 med gode Anm., men flet trykt) og i 
Zweibruͤcken (1788, 2 Bind 8). 

Wiadagalflar. Denne He, fom efter Nyeholland 
og Borneod anfees for den fierfte og regnes til 10,503 
Qvadratmile, ligger i en Fraſtand af 75 Mile. fra Kys: 
ſten Moſambik. Om denne ftore, paa Produkter rige 
og af er godmodigt Folk beboede He vide vi meget Lidet; 
man fjender blot noget til Kyſterne, faa godt ſom Intet 
til Landets Indre. En hoi Bjergkjede gjennemlober 
Den fra Syd til Nord og paa ſamme udſpringe en Meng⸗ 
de Bakke og Floder, hvorfor den og allevegne er godt be⸗ 
vandet. Bjergene ere bedekkede med Skove og fremby— 
de den ftørfte Mangfoldighed af Træer og Planter. Ales 
vrede Mandelsloh roſer Vegetationens ſtore Yppighed 
her. Den har og alleſlags nyttige Dyr. Der gives næs 
ften inter and i Verden, der fynes faa ſtikket til at uds 
gjøre en lykkelig Verden for fig felv ſom Madagaſkar. 
Sndvaanerne af denne lykkelige Øe beſtaae deels af ops 
rindeligen Sudfødre, deels af Indvandrede. De ælde 
fte oprindelige Indbyggere, kaldte Madagaſſer eller Mas 
legafder, ere af fort Farve, Middelſtorrelſe, velſtabte, 
muntre og kraftfulde. De Fremmede ſynes for Storſte⸗ 
delen at være af arabiſt Herkomſt. De ere i Begyndelse 
fen af det 16de Aarhundred komne fra Arabien eller Af⸗— 
rika og beftane af flere Stammer, hvoraf Stammen 
Zaffe⸗Rahimini (Abrahams Efterkommere) egentligt bes 
herffer hele Øen, da Fyrfterne (Rhoandrians) vælges af 
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ſamme ved Kongen (Anpanſakabe). Denne Stamme 
ſynes at være af jodiſt Herkomſt, da den gjør meget af 
Noah, Abraham, Moſes, bruger OmfEjerelfen hellige 
holder Loverdagen og offrer Dyr. Der fFal og, efter 
Nogles Beretning, boe et Dvergfolk (Kimos) paa Øen; 
be ſkildres ſom tappre, kloge, erfarne i Agerdyrkning og 
Qucegavl. Hens Befolkning angives af Flacourt til 
1,600,000, af Benjowfky til 2: Mil og af Rochon til 
4 Mill. Menneſker. Portugiſerne opdagede Madanas 
ſtar 1506 va kaldte den, enten efter deres: Anfører Løs 
reuts Ameida, eller den hellige Laurentius til Wre Laus 
rente-zBen.  $ Aarer 1643 føgte de Franſke at nedfæts 
te fig der og om muligt underfafte fig Øen. De anlaade 

virkelig 1644 Forret Dauphin og en lille Colonie, men 
maatte igjen forlade famme, da de formedelſt Ynidhygs 

gernes Had kom icn mislig Stilling, Ei heldigere Ude 
fald havde deres følgende Forſog af nedſatte fig der. 
Englænderne, fom havde opbygset Fortet Franshere, 
mastte ligeledes forføre fig derfra igjen. 

Madame, uden Tillæg, kaldes i Frankerig 
Kongens Broders Gemalinde, Kongens Faders eller Mos 
ders Soſter, eller den førfte fille de France (9; Kons 
aeng elfer den i hans Levetid afdøde Dauphins Datter), 
Mesdames de France kaldes overhovedet de franſke 
Kongers Døttre. — Mademoiselle uden Tillæg var 
en Hederstitel fom i Franterig blev giver Kongens Bros 
derdottre, Kongens Farbroders Døttre eller Morbroders 
Dottre. J Aaret 1734 forordnedes, at denne Titel 
fun fEulde gives den forſte Prindſeſſe af Blodet. 

Maddiſon fee Nordamerika. 

Madera eller Madeira, en He, der tilhører Pors 
rugiſerne, ſom opdagede den 1419, ligger i det. atlanti— 
fEe Sav, Veſt for Africa og Nord for de canariſke Øer: 
Den er meget bjergfuld, men har frugtbare Dale, et 
Herligt Clima og tæller paa et Fladeindhold af2s C] Mir 
le 30,000 MennefÉer. Hovedprodukterne ere Korn, 
Sukker, Honning, Frugter, men fornemmelig Viin, 

, 
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hvoraf der aarlig avles 25000 Piber, ſamt det Mahog⸗ 
nitræet lignende Maderatree. Af dette Trae har Øen 
førft faaet Navn, thi Madera betyder Træe. ” Hovede 
ſtaden og Gouverneurens Sæde ev Sundal med 15200 
Indbyggere og en ved Forter beſtyttet Havn. Mader 
tag Handel er neſten gandſte i Englændernes Hænder, 

Madonna. Med dette italienffe Ord, der egent⸗ 
liger ligebetydende med det franffe Madame, betegnes 
fortrinsviis Jomfrue Maria (fee Maria). 

Madras, en- Stad iCarnate paa. Coromandelky⸗ 
ften, tilfører Englænderne ſiden 1641. - Der er vigtig 
formedelſt fin Handel og ſom Hopedſtad i eet af be engelse 
fe Præfidentffaber i Indien. Egentlig beſtager den af 
tre Dele, nemlig Fort St. George, hvori Gouverneu⸗ 
ren refiderer, den faafaldte forte Stad, beboet af Armee 
nier, Søder, Mohrer og de rigefte hindoſtanſke — — 
og af den Deel, der blot beboes af ſimple Indier. Det 
hele Antal af Indbyggere beløber fig til 300000, af 
hvilfe 15000 fyffelfætte fig med at forfærdige Sirts og 
Lærred og 39,000 med Glasarbeideßr. Madras hår en 
udbredt Handel faavel med fine Manufacturvare ſom 
med aft hvad Coromandelkyſten frembringer, hvilket her 
findes forenet i ftore Magafiner. Den evangeligs lus 
therffe Misfion har og her anlagt en malabariſe Skole, 
der 1752 flyttedes til Woperli. J Aaret 1748 blev 
Madras erobret af de Franffe under La Bourdonnaye, 
og, da den franſte Gouverneur Dupleix forfaftede Cas 
pitulationen, blev den forte Stad aldeles ødelagt. J 
Aaret 1759 beleirede de Franffe Staden forgjeres — 
Préſidentſkabet Madras indbefatter det omkring Staden 
liggende Diftrife, faldet Dſhagir, dernæft de nordlige 
Circars, desuden nogle adſpredte Fæftninger langs Kys 
ſten, fom Cuddalor, Negapatam, der før tilbørte Hole 
lænderne, famt betydelige Stykker Land, ber bleve fræs 
tagne Tippo Saib i Marene 1792 09 1799. Uden at 
regne diffe beløbe de aarlige Indkomſter ſig til 1,070,000- 

Pund Sterling, hvoraf der, efter de nødvendige Udaif— 
ters Fradrag, bliver $50,000 Pund tilbage, Naboben 
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af Carnatick eller Arcot fod fordum fom Bundsforvandte 
under Madras, nu Gave Englænderne taget diſſe Lande 
i umiddelbar Beſiddelſe, faa ar Praeſidentſtabet Madras 
nu ftræffer fig langs den indiſte Halvøes hele Pſtkyſt. 

Madrid, Hovedſtaden i Kongeriget Spanien ligs 
ger i Provindſen Nye Caſtilien ved Bæffen Manzane— 
res under 4092 25 N. B.er bygget paa adffilligeHøie og 
har en Befolkning af omtrent 160000 Indb. Mas 
drids Udvortes ſtikker dog meget af med de flefte andre 
Reſidensſteders Dragt, og Synet af ſamme fvarer alde⸗ 
les ikke fil de Forventninger, Reiſende gjøre fig om. en 
Stad, der fan længe var Sædet for Europas mægtigfte 

- Hof og Middelpunktet for alle den nye Verdens Skatte. 
Alt har en ſtiv, gammeldags Characteer, der i Forening 
med Nationens gammeldags Coſtume er meget paafals 
dende. Ureenligheden, hvorover man før klagede faa 
meget, hav dog i de nyere Tider taget noget af» Stas 
den ev oplyſt om atten og Gaderne temmelig godt bro— 
lagte. At her findes en Mangde Kirker og Kloftre fan 
ei forekomme underligt i det religiſſe Spaniens Hoved— 
ſtad. Buen Retiro er Kongens Refidensflot og er bes " 
fjendt i den nyere Tidshiſtorie. Blandt de forffjellige 
offentlige Pladſe er den, fom fører Navn af Solporten, 
Puerta del Sol,. ifær bleven bekjendt derved, at den var 

Samlingspladſen for Nyhedsfræmmere og Misfornoiede, 
hvorfrå en Mængde deels ſande, deels falffe Efterretnin—⸗ 
ger uüdbrededes, ſom virkede afgjørende paa Folkets 
Stemning. J Spaniens Hovedſtad findes ligeledes 
adffillige Akademier og offentlige Inſtituter. Fra Phi— 
lip 2dens Tid var Madrid de ſpanſke Kongers fædvanlige 
Opholdsſted, dog opholdt dedem og afverlende paa Lyfte 
ſlottet Aranſuez J Madrids Omegn findes adffllige 
Luftflotte, hvilke dog i den ſidſte Tid have befundet fig & 
en temmelig forſomt Tilfand. J vore Dages Hiftos 

rie ev Madrid fornemmelig bleven bekjendt deraf, at 
Folket den 2den Mai 1308 gjorde en raſende Opſtand 
mod de Franſke under Murat og gav herved et Exempel, 
fom den hele ſpanſte Nation fulgte med ligefaa meget 

. Mod ſom Standhaftighed og erhvervede fig derved den 

1 
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Sæder at være det førfte Folk i Europa, der mod— 
fatte den franſte Deſpotismus en mandig og Éraftig 
Modftand. — 

Madrigal kaldes etSlags korte, af utvungne Vers 
beftaaende Digte, hvori ef ømt, artigt Indfald ligger 
fil Grund. Antallet af Verſene i ef Madrigal er almins 
deligt ulige; Rimene ere temmelig vilkaarligt førdeelte 3 
men det førfte Vers rimer flet ikke. J Begyndelſen 
bleve diffe Poeſier af Provengalerne i deres blebe Mund⸗ 
art faldte Madrials, fordi man meeft brugte dem til 
materielle Sagerd: til almindelige Forfald omende 
ſtjondt man og har andre Derivationer. De 
førfte Madrigaler har man af Lemmo fra Piſtoja, 
hvilfe bleve fatte i Muſik afen vis Cafella, om hvem 
Dante taler. Den derved brugte muſikalſke Stiil var 
oprindeftgen et tacimæsfigt Recitativ; fiden har den 
modtaget adſtillige Forandringer. 9 vis Henſeende ere 
nu Motetterne traadde i deres Sted. Madrigalſangen 
overførtes og paa Inſtrumenter og man finder derfor oge 
faa Madrigaler for Orgeler og andre Inſtrumenter fra 
det 16de og 17de Aarhnundred. 

Maffei (Franceſco Scipione) blev født i Verona 
165%. Sans Torfædre havde erhvervet fig Berømmels 
fe, ſaavel ved deres Lærdom ſom Vaabenlykke. Hans 
Broder var en udmærket General i Churfyrften af Bane 
erns Tjeneſte. Han felv tjente nogen Tid med Hæder 
under famme Fyrſtes Faner, men forlod Militarſtan⸗ 
den før at følge fin Tilbsielighed til Kunſter og Videns 
ffaber. Sen Alder af 27 Aar biev han Medlem af Ar⸗ 
kadiernes Akademie i Rom og forfvarede offentlig? ved 
Univerſitetet i Verona en Theſis, der angik en Gjens 
ſtand i Poeſien, Æjønde den var forfattet i i Proſa. Den 
handlede om Kjerlighed og indeholdt 100 Sætninger; 
Forſamlingen var talrig og glimrende, Damerne i Ve— 
rona traadde i Doctorernes Sted; et poetiſt Stykke 
gjorde Begyndelſen; tre Akademiker opponerede i den 
fædvanlige Form. Maffei, der eftertragtede ethvert 
Slags Berommelſe, greb nok engang til Vaaben og bis 
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vaanede 1704 ſom Frivillig Slaget ved Donauwerth. 
Kijerlighed til Videnſtaberne kaldte ham ſnart tilbage til 
Italien. Her maatte han udholde en haard Kamp; 
han beſtreed Tvefampeni Anledning af en Striid, hvori 
hans ældfte Broder var bleven indviklet. Hanu fErev en 
Bog fuld af lærde Underſogelſer om de Gamles Maade 
at afgjøre Stridigheder mellem Privatperſoner og godts 
gjorde, at Dueller ere ſtridende mod Religion, fund 
Fornuft og det borgerlige Livs Intereſſe. Derpaa 

vendte han Opmærffombeden til Fædrenelandets Theater 
og berigede det med fin Merope Neppe har nogen 
Tregoedie fundet et faa glimrende og vartgt Bifald. 
Han rev og en.Comedie, La Ceremonia, der ligeles 

des med Bifald blev bragt paa Skuepladſen. Maffeis 
Hæder var almindelig, da han 1732 begav fig til Franz 
kerig. Han opholdt fig her ifire Aar, beſsgte derpaa 
England, Holland og Tydſtland, hvorfra ban gif tilbage 
til Italien og endte ſitVidenſtaberne og Poeſten helligede 
Liv i Aaret 1755 i Verona. Hans Hovedværfer ere: 1) 
Rime e Prose; 2) La scienza cavalleresca (mod Duel: 

fer); 3) Merope; 4) Istoria diplomatica; 5) Degli 
AnfitheatrresingolarmentedelVeronese: 6) Muse- 

. um Veronense; 7) Verona illustrata og mange andre. 

Mafra, en lille Bye i Eſtremadura i Portugal 
ligger paa et Bjerg henved 5 Mile, V. fra Liffabon. 

Kong Johan den ste lod i Aarene 1717-1731 med 
megen. Dragt her opføre et kongeligt Slot, et Klofter 
øg en Kirke. Det udgjør tilſammen en enefte uhyre 
Bygning, der indeholder 366 Værelfer med 5200 
Vinduer, et Gymnaſium med et Bibliothek paa 
40000 Bind, og en Manade mathematiſke Inſtrumen⸗ 
ter. J Taarnet er et Kloffefpil med 160 Klokker.; 
Til denne Bygning høre desuden mange vidtløftige Has 
ver. | — 

Magdalena ſee Maria. 

Magdeburg var fordum et berømt Erkeb iſpedom, 
under hvilket Biſpedommerne Meiſſen, Merſeburg, 
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Zeitz, Havelberg og Brandenburg ſtode. Ved den 
weſtphalſte Fred blev det feculariferer og beſtemt Branden⸗ 
Burg ſom Skadeslosholdelſe for den Deel af Pommern, 
Sverrig fif. Efterat Mdminiftratoren Hertug Auguſt 
af Sadfen var død kom Frederik Wilhelm den ftore é i 
Beſiddelſe af Magdeburg ſom Hertugdom 1680, og 
lod derfor fin Geſandt paa Rigsdagen tage den nærmefte 
Plads efrer Bayern paa den verdslige Fyrſtebenk. Paa 
de nederfadfiffe Kredsdage afvexlede Magdeburg og Bre— 
men i Forſedet. Hertugdommet blev nu uforandret 
under Preuſſen indtil Tilfitfreben 17807, da det der 
faae paa den venſtre Cibbred blev aftraadt Frankerig, 
fom forenede det med det nyoprettede Kongerige Weſtpha— 
fen. Da dette ophørte kom Magdeburg igjen under 
Preuſſen og udgjør nu for Storſtedelen Kredſen Magdes 
burg, i den preusfiffe Provinds Sachſen. Hovedſtaden 
Keri er Magdeburg, berømt og vigtig fom;Fæftning og 
Handelsſtad. Den deles i Gammel: og Nyſtaden, hvor— 
til endnu fomme Forftæderne Sudenburg og Friedrichs— 
ſtadt. Midt i Elben foran Broporten ligger det 1680 
opbygte Citadel, hvori findes et ſtort Proviant- og Tøis 
huus og den catholffe Soldaterkirke. Blandt Udens 
værferne er Stjeriieffandfen foran Sudenburgerporten 
med deng mange Gallerier og Miner, hoiſt mærfværdig. 
Fyrſte- eller Commandantgaarden (taaer paa Fyrſtevol⸗ 
den ved Elben. Paa det gamle Torv ſtaaer det efter 
1691 nyopbygte ftore Raadhuus, men paa det nye 
Torv eller Dompladſen det ſaakaldte prindfelige Huus; 
til Stadens Mærfværdigheder høre videre Domprovſti— 
et; Landffabshufet, Poſthuſet, Vareoplaget for fremmes 
de Varer ved Elben, den nye Hovedvagt, Keiſer Otto 
den Ifteg Billedſtotte, den ffjønne Vandmølle og Bands 
funft 2c.. Indbyggerne, omtrent 33000, ere for Størs 
ſtedelen Lutheraner og Reformeerte; Catholikerne holde 
fig til Ciſterzienſerkirken St. Agnes i Nyſtaden Blandt 
de 8 lutherſte Sognefirfer er den af Quaderſtene med 
fo Taarne opbyggede Domkirke St. Moritz den vig⸗ 
tigſte. Capitlet beſtod af en Domprovſt, 16 virkelige 
Domherrer (Majorer) og 9 Expectanter (Minorer)- 

i T 
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16 Ahner udfordredes for at blive optagen. Desuden gar 
ves der endnu andre Canonici ved nogle herværende Cols 
legiatſtifter. AF lutherſte Soler ere ber: Domſtkolen, 
det evangeliſke Kloſters Pædagogium, Stadsgymnaſiet, 
Skolen i Nyſtaden og en Handelsſkole. Til Fordeel for 
Handelen. er gravet en Canal (1743), ſom ved Hielp af 
Ihle og Stremme forener Elben og Havel. Blandt de 
fire Markeder er den faa kaldte Heermeſſe før Midaelis 
meeſt berømt. Her findes forffjellige Manufacturer af 
uldne Toier, fine Handſter, Silke- og andre Baand 20. 
Handelen paa Elben er betydelig og beftaaer fornemmelig 
i Speditonshandel. Der fommer aarlig over 200 Fars 
tøier til Magdeburg, ſom loſſe der, fordi det herveren⸗ 
de Skipperlaug ene har. Privelegium paa at føre Varer⸗ 
ne igjennem det MagdeburgfÉe til Hamburg. En halv 
Miil fra Magdeburg ligger det bekjendte lutherfe Klos 
fter Bergen. Til Stadens Hiſtorie hører, at den 1631 

blev ftormet af Tilly og Pappenheim og meget haardt 
medtagen. Siden blev Magdeburg ei erobret før 1806. 
Uagtet den tilſtrekkelige Befætning var forſynet med alle - 
Nodvendigheder overgav den ſig dog den 11te Nov. til 
de Franſke, ſom neppe havde viift fig for den: Den fore 
ræederſtke Capitulation Muttede Commandanten General 
Kleiſt og Generalerne Grev Wartensleben og von Res 
nouard. J Aaret 1813 blev den igjen indſtuttet af 
Ai mene under Tauenzien og dem overgivet efter Paris 
ferfreden. 

Magellan, (Firnando) egentligt Magelhaens, en be⸗ 
romt, af Geographien fortjent portugiſiſt Sofarende, der 
ojorde Epoche ved fineSøreifer, gik, fort efterat man havde 
fundet Soveien til Oſtindien, til dette Land, og deel— 
tog med den: ſtore Albuquerque iMalaccas Erobring 
1510. Han udmarkede fig ei alene ved fin Tapperhed, 
men og ved fine grundige -Kundfaber i Navigationen. 
Desuagtet anholdt han efter fig Tilbagekomſt forgjeves 
om en Belsnning hos Kong Emanuel, Dette bevægede 
ham til for ſtedſe at forlade fir Fedreneland og tilbyde 
Carl ste fin Tieneſte. $ Aaret 1493 havde en Bulle 
af Dave Alexander Ste tildeelt Kongen af Spanien 
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alt Hvad der laae paa Veſtſiden af en Demarsationslinie, 
der var truffen rundt om Jorden mellem Afrifa og 
Amerifa, men Portugal hvad der laane Øften for 
famme. Portugiſerne vare komne til Molukker— 
ne, fom Magellan paaftod efter Demarcationsli— 
nien tilhorte Spanien. Som Beviis tilbød han at ville 
ſeile dertil i beſtandig veftlig Retning. Han grundede 
fin Formodning paa Jordens fphæriffe Figur og paa 
Retningen af Sydamerikas Oſtkyſt, der lod ham formo- 
de, at Amerika endte fig ligeſom Afrika og at der ved 
ſammes yderſte Ende fandt en Forbindelfe Sted mellem 
det atlantiſte og indiffe Ocean. Carl ste overlod Mas 
gellan en Flaade af 5 Skibe, hvormed denne afreifte fra 
Sevilla den 1ode Aug. 1519. Da man var paa Hoi—⸗ 
den af Rio Janeiro foraarfagede Heden i dette * 
ſtrog faa mange Sygdomme, at hele Skibsmandftabet 
modloſt drev paa at opgive den hele Expedition. Opſtanden 
gif faa vidt, at Magellan faa fig nødt til at ſtraffe to ude 
mærfede Caſtilianer, der vare Hovedanfsrere, med Døden. 
Han overvintrede med fin Flaade vedet under 529 SeB. 
liggende Forbjerg, hvilket han kaldte Jomfrue Forbjerget, 
fordi han havde opdaget det paa den hellige Urſulas Dag. 
Han fandt her Menneſkene af giganti Størrelse. Tolv 
Mile fra dette Cap løb han den 21de Oct. 1520 ind i 
et Stræde, hvis Munding var omtrent en Miil bred 
eg hvilfet han gav fir Navn. Han tilbagelagde oms 
trent 50 Mile og fandt ef andet ftørre Stræde, der lob 
ud ti Sydhavet, fom han faldte det ftille Hav Det 
fidfte Stræde gav han Navn af den portug ſiſke Jaſon. 
Endeligt efter en Seilads af 1500 Mile kom han med 
de fre Skibe, han havde tilbage, til Tyves rne og begav 
fig derfra til Philippinerne, ſom han tog i Beſiddelſe & 
Kongen af Spaniens Navn. Her blev han dræbt i Kamp 
for en med ham allieret Konge den 26de Apr. 1521. 
Et Sfib med 18 Mand var alt hvad der kom tilbage 
fra denne farlige Reife den 7de Sept. 1522 til St. Lus 
car. Efter Nicolas Antonios Beretning fandtes Mas 
gellans Reiſejournal i HaandfErift i — vig Antonis 
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Moreros Hænder. Et Udtog deraf ſtaager i Ramuſios 
Samling. Magellan var den forſte Verdensomſeiler. 

Magie Magier. Magismus. Naturlig 
Magie. Maja, Tingenes evige Moder, er i Indier⸗ 
nes Mythologie tillige Gudinde for Kjerligheden og for 
den aandelige ſaavelſom fandfelige Tilbøielighed. Jen 
anden Betydning er hiin Muſe, Gudinde for Spaadom 
og Digtefunft, men og tillige for ſtuffende Bedrag. 
Beſlegtet med diſſe Begreber -fynes Ordet Magie at 
være med Henſyn til fin oprindelige Betydning. Perſien 
og ſammes fordum ved Aſtrologie berømte Nabolande, 
nævnes fornemmelig ſom Magiernes Hjem, hvis Lære 
tildeels fynes arvet fra de ældfte Tider. Efter hiin Mas 
gismens gamle Lære var Modfætning, eller ſom Heraclit 
udtrykker fig, Strid, Fader og Ovhav fil alle Ting, og, 
efterat Modſetningen mellem Lys og MørÉe (Ormuzd pg 
Ahriman) engang var vakt, udgik af deres Kamp be en» 
delige Veſeners hele Rekke, den hele Sandfeverden, da 
en Morkets Skabning ftedfe modſattes enhver velgjoren⸗ 
de Frembringtlſe af Lyſet. Saaledes ffabte Ormuzd 
førft 24 velſignende Jzeds (velgjſorende Damoner eller 
Naturkrafter) hvilke Ahriman fiendligt modſatte 24 
ſtadelige, Menneffeheden fordærvelige Dews. Diſſe 
velgjørende og fordervelige Demoner fremſtille fig i den 
udvortes Natur, ſom Maanedernes Dage og Natter og 
ere da 30 i Tallet. Afverlingen mellem Dag va Nat, 
Lys og Morke, Tidernes hele Følge er ſaaledes et Billes 
de paa den uophørlige Kamp. mellem det Gades og det 
Ondes Kræfter, en Kamp, hvori Seieren fnart ſynes at 
værevaa den ene ſnart pan den anden Side," indtil endes 
lig Løfet for fedfe feirer over Morket. Men Tidernes 
Verlen er ei blot Billedet af hiin Kamp, men Tiden 
fremkommer i en højere Betydning felv af hiin Kamp 
og beftaaer ved ſamme. Det funde ei undgaae en dybes 
re i Naturen indtrængende Oldtids Opmerkſomhed, hvor 
meget alt Endeligt med Henſyn til Form og Væfen var afs 
hængigt af Tidens Yndflydelfe, hvori der var opkommet og 
dannet. Ci alene forekom Aarets forſtjellige Maaneder og 

Dage fom veigjørende Genier, af hvile hver medbragte fin 
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egen Gave, men hver Tid paatrykker de Veſener, der 
fremkomme i den, fit eiendommelige Præg eller efter a⸗ 
ſtrologiſte Udtryk: den forherſkende Stjerne er af Ind⸗ 
flydelfe paa det nye fremfomne VWæfens Naturel og ders 
ved paa dets Sfjebne. Selv Buffon tyder hen paa, af 
de forfEjellige Spilarter og Varieteter af Dyreſlegten 
fremfom deraf, at man (kunſtigt) forandrede ben dem 
ellevs faſt beſtemte Avlingstid og følgelig og Fodſelsti— 
den; — De udvortes Former, Figur og Farve bleve 
uforandrede, faalænge Avlings- og Fodſelstiden bleve de 
ſamme. Jagttagelſer af dette Slags kunne gjøre Aftros 
logiens og den gamle Stjernedyrkelſes Oprindelſe nogens 
lunde begribelig; og den hænger nøie fammen med Ma— 
gien. Rigtig nok far der værer en hoiere Magie, der 
grundede fig paa den Sætning, af Menneffer ved Hjelp 
af og i inderlig Ferening med fin høiere og guddommeli— 
ge Oprindelfe, kunde i og uden for fig naae en høiere 
Virkſomhed, der gjorde det til Herre over fin egen og den 
udvortes Natur. Den bedre Magiers Vaabenruſtning 
var Bønnen (Man fee Kleuker i fir Anhang til Zendaves 
fra); det er Bønnen og det levende Ords Kraft, hvor⸗ 
ved Menneffet med bindende og løfende Magt formaaer 
at virke paa den hele Natur; uden hiin Vaabenruſtning, 
fom den aarvaagne Magier aldrig maa lægge fra fig, fore 
maaer han Intet; ved den bjelper han fom tro Strids— 
mand for Lyſets Fadreneland at beftride Morket, bliver 
Tidernes og Nationernes Redder og heldbringende Des 
ſtytter. Endnu i hiin ædlere Forſtand ſynes de ſenere 

Eſſceer, af have hilſet hver nve Dags opgaaende Stſer⸗ 
ne med Bøn og ledſaget dens Sang med Bon, og i dens 
ne Betydning, ef i den lavere, vare vel og Pythagoras 
og zandre hine Tiders Viſe, Magier. Smidlertid fan 
man ei nægte, at en lavere og flettere Magie, alerede 
fra de ældfte Tider opkom ved Siden af hiin høiere, ved 
hvilken man dog ei fan miskjende den høiere Oprindelfe. 
Om og, efter det Foregaaende, alle endelige Ting ftaas 
er under de heldbringende Izeds og de fEadelige Dews 
Indflydelſe (vedligeholdende og ødelæggende Naturkref— 
ter), under Tidens og Stjernernes Indflydelſe, faa bes 
hover Menneſtet dog fun at gjøre fig til Herre over hine 



2092 Mag 

* 

Kræfter eller Demoner for ved deres Hielp at kunne vir⸗ 
fe paa de Ting, der ſtager under deres Indflydelſe. For⸗ 
faavidt har Læren om Demonerne, af hvis. Hjelp Mens 
neffene kunde betjene fig, fra de aldſte til de nyefte Tider 
ftaaet i Forbindelſe med den ſaakaldte Magie. Vi ville 
vælge andre Ord, der funne gjøre den oprindelige Mes 
ning ſely af den underordnede Magie noget tydeligere. 
Naar i Læren om Magismus (udledet af Maja) alt grune 
der ſig paa Kjerlighed og Had, paa Strid imellem vens 
fEabelige og fiendtlige Kræfter, faa maa det for en ægte 
Magier være af ſtor Betydning at fjende hiin gjenfidige 
Tilboielighed og Utilbøiclighed, Lovene for hiin Kjers 
lighed og hiint Had. Ligeſom enhver udvortes Tone 
fremkalder i den med ſamme beflægtede Streng en Med— 
tone, faaledes fremkalder, ifølge den gjenfidige Tilbøies . 
ligheds og Utilbsieligheds almindelige Naturlov, enhver 
Naturvirkning den med famme beflægtede og hjelperige 
ſaavelſom og de den modftridende og fiendtlige Kræfter. 
Maͤgieren virker ſaaledes, ifølge hine Love paa og i den 
hele ham omgivende Natur. — Saaledes vare Magierne 
førft ſtrenge Diåtetifer og Læger for fig felv og Andre. 
Det er bekjendt, at felv Menneſtets aandige Stemning 
og ſelv Qillien i en vig Grad, kan inficeres ved udvortes 
legemlige Paavirkninger; at f. Ex. Dampene af Skarn⸗ 
tydeplanten virker næften uimodftaaeligen Trattelyſt, at 
Gæden af Datura Stramonium væffer næften uͤimod⸗ 
ſtaageligt, men med Livsfare, til dyriſt Lyſt. Det kunde 
ei være den Magier, det var fin Lære troe og paa alle Sis 
der faae fig omgiven af Væfener af en god og ond Natur, 
af hvilfe hine Gjelpfomme underftøtte harm i at udføre 
Livets hoiere Kaldspligter, diffe derimod virkede ham 
fiendtligt imod, Ligegyldigt, hvilke naturlige Ting han 
ved Bersrelſe eller ved Spiſe og Drikke bragde i den noi⸗ 
efte Forbindelfe med ſig. Han afholdt fig derfor oms 
hyggeligt fra mange Ting og betjente fig af andre af 
modſatte Grunde. — Magten, efter hiin gamle Udledels 
fe af Maja, Muſe, prophetiſt Begeiſtring, lærte tillige 
at ſkue ind i Fremtiden og den ſtſulte Fortid, og der gas 
ves her en høiere og lavere Magie, efter fom man bes 
tragtode Tingenes evige Oprindelſe ſom noget Hoiere og 
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Aandeligt, eller ſandſeligt ſom legemlige herfkende 
Stjerne. Magierne vare videre, efter Oldtidens Syns⸗ 
maade, befjendte med hine Naturvirkninger, der lige 
harmoniſtke Toner væffe alle beflægtede Toner i den oms 
givende Naturs Indre; Bydere og Herſtkere ogfaa uderis 
for den menneſtelige Natur, faa at de fom Orpheus, ved - 
det levende Ords Kraft, kunde tvinge den livlsſe Natur 
til deres Tjeneſte. Iſcer tiltroede man Magierne Ind— 
flydelfe paa Veiret, og endnu til de nyeſte Tider finder 
man blandt de —— Verdensdeles vilde og halvvilde 
Folkeſlag, Præfter og Troldmend, ſom man tilſtriver 
Spaadomsevne med Henſun til Veirligets Forandringer 
og Magt øver ſamme. Selv ſi Romernes meeſt oplyſte 
Tider fandtes Fruentimmer, der underholdtes paa det 
Offentliges Bekeſtning forat afvente Hagl, og i Trabis 
tionerne om hiin, underordnede og uægte Magie finde 
vi meget Lignende. Efterhaanden fom den ægte Magis— 
mus vanartede bleve Magierne ondſt absfulde, bedrager⸗ 
ſte Troldmend. J Magien ſpillede og Kjerlighedsdrik— 
ke og Sjerlighidsteplerie en udmarket Boe, og Magiers 
ne af det underevdnede Slags betjente ſig, til at vekke 
vilde Kjønsbegjerligheder, alerede dengang af flige na— 
tuvrlise Midler, der endnu i denne Henſeende ere Lager— 
ne bekjendte fom virkſomme, ifær af Plantegifte. Fors 
uden diſſe bleve og Gjenſtande af en endnu mere tvivlſom 
Natur f. Er. Dele af unge Dyr, der vare døde i heftig 
Begjeriighed efter Luft eller Føde, Legemer, der vare 
fliffede af en efter Wde graadig fulten Hund og andre 
endnu æflere Ting valgte, for deraf at berede hine Phil— 
trer eller Kjerlighedsdrikke, hvis ſenere Virkning altid 
havde farlige Folger enten for Livet eller Forſtanden. 
Andre Kunſtſtykker af hiin underordnede Magie vare: de 
Dødes Fremmanen, Spaaen i Hænderne og andre til— 
deels endnu brugelige fympathetiſte Midler, endnu mere 
den Evne, man tiltroede Troldmanden, at gjøre fig 
ufynlig eller forvandle fig i andre Skikkelſer, Amuletter⸗ 
nes forunderlige Virkninger ꝛc. Avo der vil lære at 
fjende Magiens Egne fra den voetiffe Side, maa læfe: 
Tufende og een Mat, Ohlenſchlaͤgers Aladdin og La 
Motte Fouqueés Digtninger. Jovrigt giver ei blot 
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den hoiere Magie, hvorom forhen taltes, men og den 
dyriffe Magnetismus tilfredsftillende Forklaring over 
nogle afhine Gjenftande, og det er vel en afgjort Sag, 
at den gamle Magie for en ſtor Deel grundede fig paa 
en dybere Indſigt i Daturfræfterne end de ville tilftaae, 
der anfaae alt af dette Slags for Taſkenſpillerie. Ei 
alene Magnetens Hiſtorie (øver herhid, ſom alerede 
Navnet Magnes, Tryllefteen vifer,. og med ſamme, ſom 
det ſynes, en Mangde beſlegtede Phoenomener, men 
Magiernes Banken paa Metalbekkener, ſom ved flere 
Leiligheder fandt Sted, Fingrenes og Handernes For— 
dreining, det ſtarpe Blik paa den, Mageren vilde vir— 
ke paa, erindrer om viſſe befjendte Phoenomener af Læs 
ren om Galvanismen og den dyriffe Magnetisme. Hvo 
der i øvrigt vil have nøjere Kundſkab om den ægte Mas 
gismes Syſtem maa laeſe Kleukers Zendaveſta og endnu 
hellere hans Magikon, der indeholder de fleſte hemmelige 
Lerers Hiſtorie indtil Frimureriet; videre hvad Kreuzer har 
fagt om denne Gjenſtand i fin Symbolik og Mythologie, 
og et nyligt udkommet Vært af Windiſchman. Schuberts 
„Symbolik der Traums“ indeholder i det ſidſte Afſnit 
nogle Crempfter paa den ægte og høiere Magie. — VNa—⸗ 
turlig Magie. Under dette Navn har man meget læns 
ge forſtaaet Beſtrivelſer og Opregnelſer af faa kaldte nas 
turlige, deels phyſikalſte og mechaniſte, deels chemiſke 
Kunſtſtykker, der kunde ſette den mindre Underrettede 
i Forbaufelfe. Kor ſaavidt er en ſaadan naturlig Mas 
gie forſtellig fra Naturens Magie, der tildeels ovenfor 
er omta't, og hvortil hører f. Er. Klapperſlangens uvils 
kaarlig tiltrekkende Virkning paa mindre Dyr. Blandt 
andre. har Wiegleb, Funk, Eberhard, Roſenthal, 
Halle, Helmuth i deres Varker om naturlig Magie for— 
talt en Mængde naturbiftoriffe og. oekonomiſte Kunſt— 
ſtykker hvoraf mange ere bekjendte blandt de almindelige 
Taſkenſpillerkunſter. Endnu i forrige Aarhundred 
gjorde en Chemiker i Paris ſtor Opſigt, da han vil— 
de vife aldeles opbrændte Naturlegemers Palingenefie 
af deres Affe i ter tilluftede gjennemfigtige Kar. 
Den naturlige Magie lærer i det mindfte for en Deel at 
eftergjøre hiint Kunſtſtykke, ſtjondt denne Efterlignelſe 
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halter noget. En anden Deel afden naturlige Magie bes 
ſtjeftiger fig med Maaden at tilberede ſympathetiſt Blek, 
med almindeligt befjendte elektriſte Kunſtſtykker, hvor— 
ledes man f. Er. med en elſektriſt Funke fan dræbe et 
Dyr, uformodet bibringe gt MennefÉe et Slag 2. Paa 
denne Maade fyffelfætter den hele naturlige Magie fig . 
med Kunſtſtykker, der ere behagelige til felffabelia Un» 
derholdning men i Grunden ei fortjene. Navn af Magie. 
Ved Magie i indſtrenket Forſtand ſtulde man blot fors 
ftaae hiin aandelige (gode eller onde), der grunder fig 
paa en Aands Magt over Aand oqg Legeme Hine Sys 
gecurer, der ſtee ved Troe, him Virkning banen Frems 

meds eller Fraverendes Villie, den hele |larfeenhed f- 
Er. at fjende Andres Tanfer, fjende det Forgangne og 
vide det Tilfommende-m. m. hører til den egentlige Mar 
gie, rhi alle hine Phoenomener grunde fig paa Lovene 
for den i Aanderiget herſtende Tilbsielighed eller Util— 
boielighed og ere Birfningtr af en aandelig Kjerligbed 
eller, aandeligt Had. Til den naturlige Magie deris 
mod ffulde man regne faadanne Phoenomener i den ves 
ganiffe og uoraaniffe Natur, der grunde fig paa les 
gemligt Slægtffab, f. Er. naar en eller anden fandfelig 
Beajerlighed eller en beſtemt Nerveſyſtems Tilſtand freme 
bringes i der menneſkelige eller dyriſte Legeme ved Grus 
gen af viſſe naturlige Midler f. Er. af Planteriget, Fil 
den naturlige Magie høve videre Phoenomener, fom det, 
at en Aal berøves en ſtor Dee! af fin Mufée:Éraft ved en 
Magnets eller et Stykke Jerns Berorelſe, at beftige 
Mærvetilfælde kunne bevirkes ved er modbydelige Dyrs f. 
Er. en Kats ubemerkede Nermelſe ꝛc. En naturlig 
Magie af dette Slags vilde omfatte meget Intereſſant 
af Naturvidenſtaben, af Lægefunften og Phyſiologien og 
mangt mindre befjendt, hvorom Navnet Maggie ei vilde 
være paa urette Sted. Ogfaa om denne Øjenftand give 
Windiſchmans og De, Haens Varker videre Under: 
retning. 

Magiſter falder man den, ſom har erholdt den 
høiefte philofophiffe Værdighed.  Forenet med en nær: 
mere. Beſtemmelſe forekommer dette Ord alerede hoe 
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Romerne form Haderstitel (f. Er. Magister Equitum, 
General for Rytteriet), den nu brugelige Betydning 
hidrører fra Univerſiteternes forſte Oprettelſestid. Wed 
de eldſte Univerſiteter kjendte man ikke det forſt ſenere 
uddannede Facultetsvoeſen, mindſt tenkte man paa de tre 
ſaakaldte hoiere Faculteter, Theologie, Jurisprudens og 
Medicin. Man indſkrankede den hele Cirkel af akade— 
mifE Virkſomhed til de alerede forhen befjendte fyv frie 
Kunſter og kaldte Lærerne i famme Artiſter og den hele 
Forſamling af diffe, artiſtiſt Faculter, og dem, ſom ef— 
fer fuldendt Studiecurſus offentligt 'Eulde udmerkes for 
deres Flid og deres Kundſtaber, og allerede havde erholdt 
Baccalaurgraden, Magistros artium, hvormed man 
og fiden forbandt Titel af Doctor i Philoſophien. Man 
fan ei beſtemme, hvilket Aar Magiftertitelen forſt kom 
i Brug, men alerede i det 12te og 13de Aarhundred 
ſtod den i ſaa ſtor Anſeelſe i Frankerig, at ſelv de meeſt 
anſeete Mænd tragtede efter famme. Ide ſenere Tider 
har den tabt noget af fin Anſeelſe, fornemmelig formes 
del de Misbrug, derved have fundet Sted. 

Magiſtratus betyder deels et offentlige Embede 
hos de Gamle, ſom Conſulat, Prætur, deels den Pers 
fon, der beflædede et faadant Embede. Om Øvrig; 
hedsperſonerne hos Grekerne og Romerne fan man over— 
hovedet mærke følgende. Athenen havde fra Cecropé til 
Codrus 17 Konger; fra Medon til Alcmæon 13 Archon⸗ 
ter van Livstid; fra Charops til Eryrias 7 paa 10 ar 
øg fra den Tid Archonter paa cet Zar. Nu var Athe⸗ 
nens vepublifanffe Forfatning grundet, dog ei faa faft, 
at ingen Afbrydelſer Fulde paafulgt. Det af Solon 
nøiere beſtemte Demokratie forvandlede allerede Piſiſtra— 
tus til Eneherredomme, der gik i Arv til hang Sønner 
Hippias og Hipparchus. En Privatſtrid foranledigede 
en Sammenſvargelſe imed dem, og Hipparchus blev 
dræbt. Hippias blev fiden fordrevet og Demokratiet, 
fom derpaa indførtes, blomſtrede til Slutningen af den 
peloponneſiſke Krig, da.der før en fort. Tid blev afbrudte 
ved de 30 Tyranners og ved de 10 Mænds Regjering. 
Under de macedoniffe Konger ſaavelſom under Romer— 
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ne havde Athenen for det meſte fun Skinfrihed. Anti—⸗ 
pater beſtemte, at 9000 af de fornemſte Borgere Æulde 

forvalte Regſeringen, og Caffander indſatte Deme— 
trius Phalereus til Præfekt i Staden. — Regjerin— 

- gen i Sparta beſtyredes af Kongerne, Senatorerne, 
Ephorerne 26. De bleve valgte ved Stemmefleerhed og 
forvaltede deres Embede, deels paa Livstid fom Kongers 
ne og Senatorerne, deels en beftemt Tid. — Hos Ros 
merne gaves der til forſtjellige Tider ogſaa forſtjellige Ov⸗ 
righeder. Forſt reajerede Konger. Efter den ſidſte Konge 
Tarquinius Superbus's Fordrivelſe (244 ef. R. B.), ind⸗ 
førtes en ariſtokratiſt Reajering , der dog efterhaans 
den meer og meer nærmede fig Demefrafiet, To Conſu⸗ 
ler, der valgtes aarligt, traadde iftedet for Kongerne, dog 
valates adffillige Gange i deres Sted Tribuni militum 
eonsulari potestate J farlige Tider valate man en 
Dictator med nindſtrenket Magt, men hang Regjerings— 
tid var fun 6 Maaneder; naar ingen Opvrighedsperſoner 
vare forhaanden valgtes en Interrex. Denne Indret— 
ning vedvarede med nogle Afbrydelſer til Sulla 672 ef. 
R. B. fod fig udnævne ril ſtedſevarende Dictator. Dog 
traadde igjen den confularifke Regiering i Kraft, da Sul— 
la efter fort Tids Forløb nedlaade fin Magt, og vedvas 
rede til Julius Cæfars Tid. Han opkaſtede fig til Stars 
tens Serre, og efter hans Mord (44 f. Chr.) tilrev Oc⸗ 
tavius i Forening med Lepidus og Antonius fig Herres 
dommet vover Staten. Efterat Have faaet fine Medbets 
lere Faffet til Side blev Octavius (Auguſtus) Romerftas 
tens Beberffer under Navnet Princeps eller Imperator. 
Dog lod han for ef Syns Skyld de republifanffe Embe—⸗ 
der vedblive. J Begyndelfen af Republikens Tid ſynes 
Conſulerne at have været de enefte beſtandige Horigheds⸗ 
perſoner. Lidt efter lidt opkom ved forfEjellige Anleds 
ninger nye Ovrighedsembeder. Plebeiernes Utilfredse 
hed med Patriciernes Opforſel var Aarfag i Valget af 
Folketribuner, der fulde paaſee Folkets Fordele. Da det 
efter langvarige Stridigheder afgjordes at den ene af 
Confulerne ſtulde vælges af Plebeierne, udnævntes tillige 
en Prætor, der ſtulde beſtyre Domſtolene; desuden gaves 
der Cenforer, der vaagede over Sæderne og havde Tilfyn 
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med Borgernes Formue. Xdilerne havde Navn af des 
res Opſyn over de offentlige og private Bygninger, der 
vare to Slags Ædiles plebis og Ædiles curules. 
Under Keiſerne opkom endnu forffjellige nye Hvprigheds⸗ 
perſoner. De romerſte Øvrigheder inddeeltes paa for» - 
ſtjellig Maade: i ordentlige og overordentlige, i høiere - 
og lavere, curuliffe og ikke curuliſte, patriciſfe og ple⸗ 

beiiſte, Stads⸗ og Provincialsvrigheder. De hoiere 
Hyorigheder havde Ret til af tage Auſpicier, hvilken ei 
de andre havde. De hoiere, ordentlige Pvrighedspers 
foner (magistratus majores ordinarii) vare Confulere 

ne, Prætorerne og Cenſorerne, de overordentlige (M. , 
majores extraordinarii) Dictatorer, Magiſter Equi— 

fum og Jnterrex. De ringere ordentlige Pvrighedipers 
foner (magistratus minores ordinarii) vare Folketri— 

buner, Ediler, Ovæftorer og andre. Forſtjellen imels 
lem curuliſke og ikke curuliſte Øvrighedsperfoner beroede 

paa den Ret at turde betjene fig af Sella surulig, hvilken 
blot tilfom Dictator, Conſuler, Pretorer, Cenforer og 
curuliſte Wdiler. — Porighedernes Valg ſteedte i Res 
publikens Tid paa Comitierne, i Comitia centuriata 
valgtes de hoiere ordentlige Ovrighedsperſoner, i Comi- 
tia tributa de lavere ordentlige, Under Keiſerne er - 
den rette Sammenhæng ved Ovrighedsperſonernes Valg 
uvis. j 

Magliabecchi (Antonio) ſtorhertugelig Biblio— 
thekar i Florents, var født ber den 28de Oct, 1633. 
Efter hans Faders tidlige Død bragte hans Moder ham 
i Lære hos en Guldſmed, men dette formaaede et at uns 
dertrykke hans Kjerlighed til Videnſkaberne, hvilfen 
han ſogte at filfredsftille, dels i fine Fritimer, deels 
under Arbeidet felv. Efter Moderens Død, ſom paas 
fulgte 1673, opoffrede han fig gandffe til Sprogenes og 
den ſtionne Literaturs Studium. Ved ſin utrættede 
Flid og uhyre Hukommelſe erhvervede han fig en Maſſe 
af Kundffaber, der ſnart gjørde ham almindelig berømt 
og bekſendt, fan at Storhertug Cosmus 3die udnævnte 
ham til Bibliothekar ved det nyligt anlagde Bibliothek. 
Denne Poſt, der fuldkommen fvarede til hans Tilbøies 
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ligheder og Kundſkaber, foreſtod han til almindelig Tis 
fredshed. Hans Beredvillighed til faavel med fit eget 
betydelige fom med det ham betroede Bibliotheks Sfatte 

"af tjene- Andenlandffe og Fremmede, felv de fjernefte 
Lærde, af hvad Confeffion de og vare, kjendte ingen 
Grændfer. Faa literaire Foretagender vovedes paa den 
Tid, uden at man førft havde indhentet Raad hos den 

florentinſte Literator, hvorfor man og finder hans Navn 
omtalt med Bersmmelſe i utallige Fortaler fra hiin Tid, 
i Brevſamlinger, Reifebeffrivelfer 26. Han udmarke⸗ 
de fig tillige ved en mageløs Beſtedenhed og Fordringss 
løshed, der endog gif til afgjort Ligegyldighed mod alt 

Skin og Udvortes, ja endog til en liden Grad af Cynis⸗ 
mus. Han gif ude og hjemme med de meeſt forflidte 
Kleder, ſom han aldrig afverlede med; hans Spife var 
ringe og hans Huusgeraad var ubetydeligt, men overalt 
i hans Huus fandt man Bøger aptaarnede i de forſtjel— 
ligfte Grupper og diffe brugte han ofte af Mangel paa 
Rum til Bord, Stoel og Seng. Inderlig tilfreds med 
fin Stilling endte han fit Liv den 14de Juli 1714 i ben 
høje Alder af 81 Aar. Den beftandige Troſkab, han 
havde viiſt Storhertugerne hele fit Liv igjennem *), bes 
feglede han ved et Teftamente, hvori han beftemte dem 
ei alene fir Bibliothek, men sg fin hele i deres 
Tjeneſte erhvervede Formue, ſom han beſtemte til 
Bibliothekets Forsgelſe. Dette Bibliothek blev dog 
forſt opſtillet 1747, efterat være betydelig forøget ved 
et Par andre Samlinger, og Fred. Foſſius udgavt 
Florents 1793 — 1795 i tre Folianter en Fortegnelſe 
paa de i ſamme værende Bogtrykkermindesmarker fra det 
15de Aarhundred, hvis Antal beløber fig til halvandet 
Tuſinde. Omendføjøndt han felv inter har udgivet uns 
der fit Navn, faa har han dog anonym ladet gjentrykke 
flere fjeldne Vaerker, deels leveret de talvigfte og vigtigſte 
Bidrag tilen Mængde Bøger f. Er, Actis Sand orum 

*) Hverken Keifer Leopolds fordeelagtige Tilbud 
eller adffillige Pavers ſmigrende Sndbydelfer 
havde formaget at bringe ham til at forlade deres 
Tjeneſte. 
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Af de talrige ham tilærevne Breve har Joh. Targion⸗ 
us i Florents (1745 206.) udgiver flere Bind. » 

Magna Charta fee Charta Magna. 

Magnater, et fordærvet latinſt Ord, de Store, 
kaldtes i Polen og kaldes endnu i Ungarn te fornemſte 
Rigsſtender, der tage Deeli Regieringen. J Poien - 
udgjorde de de geiftlige og verdslige Senatorer og den 
hoie Adel; til Senatorerne regnede man ErÉebiffopperne 
af Gneſen og forhen og af Lemberg, Biſtopperne, Woi⸗ 
moderne, Caftellanerne og Rigsembedsmandene eller 
Miniſtrene. — J Ungarn forftaaer man ved Magnater 
ei alle Rigsftænderne, men fun: Rigsbaronerne. Diſſe 
ere: I) de ftørre, nemlig Palatinen, Rigs og Gofdoms 
meren, Bannen eller Statholderen af Croatien, Sla— 
vonien og Dalmatien, Skatmeſteren og de hoieſte Hofs 
embeder; 2) de fmaae eller Greverne og Friherrerne— 
Wrælaterne, de ringere Adelsmænd og Staderne tilkom⸗ 
mer denne Senævnelfe ikke. 

Magneſia. Man forffaaer herved afmindeliag en 
egen Jord, der er hvid, let, i og for fig ſelv uſmeltelig, 
uden Smag, uopløfelig i and; men i Syrer oploſer den 
fig klart og udgjør en Beftanddeel af Bittervand (Bits 
terſalt). Den faaer og Navn af Talfjord; Bitterſalt⸗ 
jord, Bitterjord og bruges ſom ſyredampende Middel i 
Legekunſten; man faaer den fra England og Bøbmen é 
fortrinlig Godhed (Edinburg Magneſia). Den forfals 
ſkes hyppoigt ved Gyps og Sand. Magnesia vitriaro- 
rum, bedre Manganeſe, er ſort Bruunſteenerts, Oxy⸗ 
dum af et Halvmetal. Bed rød Magneſia forſtod man 
fordum et bruunt Jernoxyd. 

Magnet kaldes et Jernerts, der findes i Mengde i 
Magnetbierget i Werchoturien i Nyyork, i Spitzenberg 
paa Harzen og andre Steder. Magneten ligner Jernet 
i Farve, forekommer meeſt i uregelmæesſige Stykker, 
fjeldnere i fmaae pyramidalſke Chryſtaller, er haard og 
udmerker fig ved de ſynderlige Egenſtaber, at den tils 
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. træffer Jernet, i fritfvævende Stilling, vender fig imod 
Polen og meddeler Jernet begge diffe Egenſkaber. Dets 
fe Erts kaldes naturlig Magnet til Forſtjel for den, 
der frembringes ved Kunſto: ved Meddelelfe og ved at 
væffe den magnetiffe Kraft i Sern og Staal. Fi 
alene Jernet, men og det allerfineſte Koboltmetal 
tiltrekkes af Magneten, ja man veed, at Kobolt 
igjen tiltrekker Magneten, og. ſelv bliver magne— 
tiſt. Videre opdagede Alexander v. Humboldt endnu 
før fin amerikanſte Reiſe i Øvre ; Pfalj Serpentine 
ſteen, fom vifte en ſterk Magnetismus, og paa fin Reiſe 
i Sydamerika fandt han paa Chimboraſſo en Porphyr af 
ſamme Eſsenſtab. " QWel tiltræffe diffe to Steenarter ei 
Jern, men de yttre den polariferede Kraft eller den Egen— 
fab med den ene Ende at vende mod orden og med den 
anden mod Syden. Almindeligt finder man ved alle 
Magneter to lige imod hverandre ſtaaende Punkter, hvor 
den tiltrekkende Kraft ſynes at virke ſterkeſt. Dette vis 
fer fig, naar man ruller en Magnet over Jernfiilſpaan, 
der fæfter fig faft overalt, men fornemmelig ved de to os 
vennævnte Punkter, hvor de danne ligeſom et Skjeg. 
Diſſe to Punkter kaldes Magnetens to Moler, men den 
Egenfab at vende fig mod Jord- eller Himmelpolens 
Strøg kaldes dens Polaritet. Det mod Syd vendte 
Punkt "heder Sydpolen, det mod Nord Nordpolen, 
den fige Linie fra den ene Pol til den anden faldes Mag⸗ 
netens Axel. Undertiden finder man blandt de naturlige 
Magneter en, fom har flere end to modſatte Poler. En 
ſaadan Magnet ſynes af beftaae af flere i hverandre voxne 
Magneter.og heder en ſammenſat eller anomaliſt Mags 

net. Dené Tiltræfning til Jernet beviſer den derved, 
at den drager ſamme til fig i en vis Fraſtand, eller, hvis 
den har mere Bevægzlighed, nærmer fig Jernet og med 
merkelia Krafr holder det faft. Jo ſterkere Magneten 
er, i defto ſtorre Fraſtand virker den og deſto ſtsrre Kraft 
behøves der til at fEille den fra Jernet. Blodt, reent 
Zern tiltræffes, efter Muſchenbroeck, ſterkeſt, haardt 
Jern sa Jernerts ſaavelſom Staal mindre ſterkt. Cr 
Jernet blandet med andre Materier eller forkalket, ſaa 
er. Tiltrækkelſen fvagere. Adſtillige Phyſiker, der have 
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beſtrebt fig for af beſtemme Graden ved den magnetiſte 
Tiltræfning, udfandt den Lov, at den tiltrekkende Kraft 
af hver en enkelt Deel af Magneten forholdt fig direct 
fom dens Afftand fra Middelpunktet, og omvendt ſom 
Quadratet af Fraftanden fra det tiltrukne Punkt. 
Sauſſure opdagede ar Magnetens Kraft var forfEjellig paa 
forffjellige Steder af Jorden. Magnetens Kraft for— 
ſterkes, naar man glat affliber de Steder, hvorvaa Mols 
punkterne findes og paſſer dertil nsiagtigt tynde Jernpla— 
der, der løbe ud itykke Ender. Diſſe Tilfætninger, ſom 
man falder Magnetnaalens Bevæbning, træffe Jernet 
ſterkere til fig end den borte Magnet. Man vil have 
fundet, at en armeret (bevæbnet) Magnet bærer 16 til 
40 ja 320 Gange mere end en ubevæbnet. " Farve, 
Skikkelſe og Haardhed have ligefaa lider ſom Stor— 
relſe ellcee Tyngde nogen Yndfindelfe paa en Mage 
nets Kraft. Ofte har et lille" af en ſtorre Mags 
net udffaaret Stykke, mere Kraft end det He 
le. Magnetens Virkning paa Jernet hindres ei 
ved et derimellem værende Legeme, kun maa det ſidſte 

ſelv et være ufølfomt for den magnetiffe Kraft. Det ev 
mærfværdigt at man kan forhsie Magnetens Styrke der⸗ 
ved, af man (til en vis Grændfe) giver den ſtedſe meer 
og meer af bære, og, at derimod dens Kraft tabes naar 
man lader den ubeſktjeftiget. Ligeledes taber den fig ved 
Glsden og Selvaffjølen, ligeledes er Ruſt, Lynild og 
overhovedet al Slagé Electricitet den fEadelia. Med 
Henſyn til fin Polaritet vifer Magneten ei mindre mærf- 
værdige pg tillige gaadefulde Phoenomener.  Maar man 
holder en Magnetnaal af Staal, der frie og bevæoelig 
hviler paa en Spidfe og ved hvis fo Spidſer begge Po— 
lerne befinde fig, til en Magnets Pol, faa bliver Paa: 
leſpidſen tiltruffen af den ene og tilbageſtodt af 
den anden, den anden Magnetpol virfer det mods 
fatte; og de famme Phoenomener vife fig ſamtligt 
omvendt ved den anden Spidſe af Maalen De bin= 
anden tiltræffende Moler har man faldt de venfEabelige 
og de hinanden fraftødende de fiendtlige; man falder 
og Nordpol og Sydpol ulige benævnte, men Nordpol 
og Nordpol eller Sydpol og Sydpol lige benævnte. 
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Den magnetifke Fraſtoden lader ſig forvandle til Til⸗ 
fræffen, naar en meget ſterk Magnet bringes en meget 
fvag Magnet faa nær, at den fydlige Polaritet ved Nul 
"gager over i den nordlige, Heraf har man med nogen 
Sandſynlighed -fluctet til to forſtjellige magnetiſte 
Materier, hvoraf den ene fvæbfer den anden, og hvilfe 
overhovedet i deres Virkninger forholde fig fom den pofie 
tive og negative Clectriciter, Man falder og den nord⸗ 
lige Polaritet virfelig den pofitive og den ſydlige Polas 
ritet den negative, omendſtjondt der er en (for Forſtjel 
imellem den magnetiſte og efectriffe Materies Natur. 
Dermed er dog ikke to forſtjellige magnetiffe Materiers 
Tilværelfe afgjort, denne er endnu ikke beviiſt. Men, i 
der man for det førfte antager famme, detegner man den 
ene ved FM, den anden ved — M; hin er den nords 
lige, denne den ſydlige. Naar vi nu (fom vi i en vis 
Henſeende funne) betragte vor Jord fom en Magnet, 
der i de ſydlige Dele vifer fig fom + M og i de nordlige 
ſom — M, faa fan man deraf forflare fig en Magnets 
Polers Retning imod orden og Syden. Det er og 
paafaldende ved Magneten, at den meddeler Jernet fin 
Kraft, hvorved de funftige Magneter fremfomme. 
Naar et Stykke Staal eller Jern en tidlang har hængt 
ved en Magnet eller og flot er beftrøget dermed, faa 
bliver det ſelv magnetiſt og træffer andet Jern til fig. 
Man fan ei anfee dette for egentlig Meddefelfe af den 
magneriffe Materie, da Magneten derved Intet taber 
af fin Kraft, sg desuden Jern⸗ eller Staalſtykket, ei 
faaer det Magneten har, men altid det modſatte. Sna⸗ 
rere maa man foreftille fig fom ved Electriciteten, at 

”de (forudfatte) magneriffe Kræfter ++ M og — M fine 
deg bundne i det almindelige Jern, og ei kunne mærfes , 
da de befinde fig i Ligevægt; men i det magnetiſerede 
Jern derimod, hvor Magnetens Kraft har ophæeves Liges 
vægten, bevirfes en Fordeling af den magnetiſteKraft og 
derved frembringes Polariteten. Hver Pol hos en 
Magnet virfer paa Jernet alerede i nogen Fraftand. 
Det Rum, hvorigjennem denne VWirfning firæffer fig, 
falder man den magnetiffe Atmoſphere. Wed denne 

u 
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Witfning finder den ſamme Lov Sted ſom ved Electriei⸗ 
teten. Enhver magnetiſt Pol føger at vokke en magne⸗ 
tiſt Kraft, der ev fin modſat, i det Jern eller jernhaltige 
Legeme, ſom kommer i dens Virkekreds: af denne Lov 
følger den almindelige: Ulige benævnte magnetiſte Pos 
ler træffe. hverandre til fig; ligebenævnte ſtode hveran⸗ 
dre fra. Måar man bringer en umagnetiſt Jern eller 
Staalſtav i en Pols magnetiſte Virkekreds, ſom har 
frit FM, fan adfſkiller dette begge hidtil bundne, alt⸗ 
faa i Ligevægt værende og umerkelige M i Jernſtaven, 
da det aletede i Fraftand tiltrekkes — M, og ders 
for i den Deel af Jernet, der er nærmeft frembringer 
—M., ſtoder derimod + M tilbage, hvilket den anden. 
Ende af "9 sernet modtager. Stærkere og varigere end 
ved Væftelje meddeler man en Jern⸗ eller Staalftav den 
magnetiffe Kraft ved Strygen. Dette (feer enten ved 
det enkelte Strøg, i det man flere Gange i en Retning 
ſtryger Staven fra dens Midte til den ene Side med en 
og til den anden Side med en anden Pol af Magneten 
eller ved QOobbeltfvøget, naar man opfærter den armerede 
Magnet med begge fine Poler efrer Lengden og ſtryger 
fra den ene Ende fil den anden og tilfidft fører Magneten 
igjen fra Midten af Staven. Diſſe og andre merk— 
værdige Phoenomener forklarer man af Lovene, fot den 
magnetiſke Materies Fordeling paa famme Maade fom 
ved Electriciteten. Men ogſaa uden Meddelelſe eller 

Vakkelſe lader Jern og Staal fig magnetifere derved, 
at man opftiller ſamme en tidlang, enten lodret eller endnu 
bedre i den magnetiffe Meridian imod Horiſonten under 
en Vinkel, fom angiver Magnetnaalens Bøining. 
Imidlertid varer den magnetiffe Kraft fun faa længe 
fom man ei bringer Jernet eller Staalet i horiſontal 
Stilling, En Jernſtang bliver magnetiſeret derved, 
af man holder den vertical iden ene Haand og flaaer 
fagre langs ned ad den med en Hammer eller Nøgle, 
Den nedre Ende bliver Fords og den øvre Sydpolen; 
men vender man Stangen om faa verile Polerne. Ved 
Hamren, Tiien, Boren og overhovedet ved Operationer, 
fom ere forbundne med Gnidning, lader Jernet fig ligeles 
des magnetiſere. Gloende, i Band affjølet Jern, viſer 
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ligeledes Polaritet. — Forſt efterat man havde opdaget 
Magnetnaalens Afvigelfe begyndte man at udlede de 
magnetiffe Phoenomener fra Jorden og vove fig til 
ſammes Forklaring. Der ere fremſatte Hypotheſer om 
ſamme af Descartes, Dalance, Euler, du Tour, Apis 
hus, Wilke, Burgmann, Bernouilli, Kratzenſtein, 
Gabler og Prevoſt, hvoraf dog ingen er tilfredsſtillende. 
Alt hvad vi vide om den magnetiffe Materie beſtaaer 
deri, at den ev vide udbredet i Naturen og medvirker 
ſaavelſom Electriciteten ved mange Operationer i 
ſamme. 

Magnetismus, dyriſt, af Andre faldt animaliſk, 
eller maafÉee meeſt paſſende Livsmagnetismus, er Overs 
førelfen af en fiin og ufynlig, men paa Menneſkets 
Nerveſyſtem og Livsprincip umiddelbare, hoiſt kraftigt 
virkende Agens (et Stof, Fluidum) fra et Menneſke til 
et andet ved egne kunſtmasſigt indrettede Berorelſer, 
Beſtrygelſer eller ledende Midler (Conductorer). Den 
er lig den udvortes Naturs Electricismus og Galvanis— 
mus, da en Sndtrængen af et fiint virkſomt Fluidumi 
Legemet finder Sted, men forfEjellig for ſaavidt fon der 
ved hine fun frembringes en overgaaende Pirren ved det 
indtrængende, men ei biivende og den organiſte Natur 
uligeartede Sfof, men ved denne erholder Legemet sen 
virkelig Forøgelfe af den i famme bøende Livskraft ved 
en varig Overgang og den inderlige Forening af et med 
Livsprincipet aldeles ligeartet Stof. - Denne Naturens 
Agens fik fit Navn af Opfinderen Mesmer, fordi en virs 
felig Ud: og Indſtrommen af et fiint Fluidum yttrer fig 
ved den mineralfÉe eller naturlige Magnet og lader fig 
meddele ved funftig Strygen. Hvori den animalffe 
Magnetismes egentlige Væfen beftaaer er hidtil endnu 
ei forklaret, imidlertid fan mar af ſammes Phoenome— 
ner formode, aft det her Virkende enten er det nerveoplis 
vende Princip felv eller dog meget noie beflægtet med 
ſamme. Overfsrelſen af famme fra et Menneſte til et. 
andet og Frembringelſen af de forſtjellige Grader i den 
magnetiſerede Tilſtand ſkeer paa BR. Maade, Gi 

U 2 
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Enhver, men fun den kan virke magnetiſt og med Nyt⸗ 
te paa et andet Menneſte, fom i phyſiſt Forſtand har en. 
Overvægt i Energie over den, der ffal magnetiferes og 
ev fuldkommen fund og i phyſiſt Henſeende har en fund 
og ſterk Sjel. Magnetiſeuren maa videre, være ef mo⸗ 
ralſt reent Menneſte, thi et ureent og. fordærvet Sind 
opdages lettellg af den i magnetife Tilſtand veren⸗ 
de Syge, hos hvem forhoiet Folelſe finder Sted og 
en Klarhed og Forfinelfe af den indvortes Sands ind= 
træffer, faa at den Magniteſerede læfer i Magnetifeus 
rens Sjel. Denne vilde altfaa ei kunne virke velgjøs 
rende men fEadeligt paa ham. Characteerfaſthed udfors 
dres og hos Magnetifeuren, ſaavel fordi enhver heftig 
Sindsbevægelfe hos ham foranlediger en modbydelig 
Virkning hos den Syge og han enten gandfÉe eler til— 
deels taber fin Indflydelfe paa den Syge, hvorved de 
magnetiſke Criſer forſtyrres, ſom og fordi ufædvanlige 
Tilfælde, der indtræffe med den Magnetiſerede, udfordre 
AXandsnærværelfe, Rolighed og Standhaftighed. Ender 
lig hører der og en levende Troe og faft Villie til at faae 
den magnetiffe Virkning gandfÉe i fin Magt. Den mags 
netiſte Behandling felv er deels enfelt, hvor Magnetis 
ſeuren virker alene, deels ſammenſat, hvor han betjener 
fig af udvortes Hjelpemidler. Den enkelte Behandling 
beſtaaer deels i en efter viffe Regler bevirker Paaaanden 
(Adſpireren), i Hinenes og Tankernes medFaſthed vedhols 
dende Fixeren, ved deSyge, ſom alerede ſtaage i magnetiſk 
Forhold (Rapport); deels udføres den med Haanden 
(Manipulation). Den fidfte beſtaaer for Størftedelen 
i en ſtedſe mod en Retning foretagen Strygen, hvorved 
man, for ei igjen at ophæve Virkningen ved modfat 
Strygen, vender tilbage til forrige Sted i en udenfor 
gaaende Bue (vagerende Manipulation), men unders 
tiden virkes mere vedho dende paa eet Punkt (fixeret Mars 
nipulation). Virkningerne eve forſtjellige, efterfom Was 
nipulationen efter beſtemte Regler ffeer' med den flade 
Haand (Volars Manipulation), med Haandhulingen 
(Palmar⸗Manip.) med Fingerfpidferne (Digital: Ma- 
nipulation) eller med Randen af Haanden (Marginal⸗ 
Manipulation); videre, efterfom Digital: Manipulas 
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tionen ſteer med udbredte Fingre (expanderet Digital 
Manipulation), i et Punkt forenede Fingre (contraheret 
Digital Manip.) ellev med Spidſen af den udſtrakte 
Tommelfinger (enkelt Pugnal-Manip.) eller med begge 
forenede Tommelfingre (dobbelt Dugnals Manipulation). 
Manipulationen forbindes, enten med virkelig Berorel— 
fe af den Syge (Manipulation med Contact), med ans 
Bragt Tryk (Maſſeren), eller fun med let Berorelſe (let 
Contact), eller] den foregaaeri nogen Fraſtand, to til 
fer Tommer fra Legemet (Manipulation i QDiftance). 
Foruden diſſe Manipulationer ſteer magnetiſte PaavirÉs 
ning endnu ved en egen Bevagelſe med Fingeren, ſom 
kaldes Befprængen (Spargeren, hos de franſte IMagnes 
tiſeurer charger), ved Sammentrykken (Comprimeren) 
og endeligt ved Paaviften (almindelig Calmeren, Venti—⸗ 
leren). Alle diffe Manipulationsmaader have deres fors 
ſtjellige, hver fin egen Virkning, og blive, efter beſtemte 
Angivelſer, anvendte af Magnatiſeuren, enten forbunds 
ne med hverandre eller enÉelte, efterſom Omſtandigheder—⸗ 
ne, den Syges Pirrelighed eller de indtræffende Tilfælde 
udfordre.  Magnetifeuren maa altfaa være nøie bekiendt 
med den Syges Yndividualitet, prøve dennes Nervetil— 
ftand og hans Receptivitet for Magnetismen, være gands 
fÉe fortrolig med den kunſtmeſſige Fremgangsmaade, de 
enkelte Slags Magnetiſeren og deres forſtjellige Effecs 
ter, For, efter Omſtendighederne at virke fvagt eller 
ſterkt, vakkende eller beroligende, almindeligt eller paa 
enkelt Sted hos den Syge. Magnetiſke Syge ere fore 
medelft deres forhøiede Nervevirkſomhed (Senſibilitet) 
mere end andre udſatte for fEadelige Paavirkninger, og 
diſſe ere dem og faa meget ufordeelagtigere, Hvorfor de 
fornemmelig maa føre en regelmaſſig og forfigtig Leves 
maade. Meeſt maae faadanne Syge undgaae heftige 
Sindsbevægelfer, Gremmelſe, SÉfræf, videre Dietfeil, 
Forkjolelſe ꝛc. Men Magnetifeuren felv mad faa meget 
muligt undgaae diffe fEadelige Indflydelſer, fordi SÉas 
den wed ham gaaer vver paa den magnetiferede Perſon. 
Behandlingen varer ſnart fortere fnart længere Tid efs 
ter Sygdommens Natur og Heftighed. Den maa fort; 

ſattes faalænge indtil alle ved der foranledigede Phoeno⸗ 



ag ; Mag 

mener igjen ere forſoundne. Almindeligt ophøre med 
Sundhedens Tilbagekomſt lidt efrer lide alle magnetiſte 
Phoenomener og Manipulationen bliver uvirkſom. Den 
ſammenſatte magnetiſte Behandling tager viſſe Midler 
til Øjelp, hvilke enten blot forſterke Virkningen af den 
animalffe Magnetismus, eller ſelv virke magnetiſt og 
more eller mindre erſtatte Manipulationen (Subſtituter). 
Blandt de førfte eve fornemmeligt Conductorerne, Jern— 
ftave af omtrent $ Tommers Længde og > Tommers TyÉs 
felfe, hvoraf Magnetiſeuren griber den ene Ende og 
med den anden berører den, ſom ſtal magnetiſeres; Sfor 
latorium, der ev indrettet efter ſamme Regler fom det 
eleetriſte; Electriciteten felv anvendes og ſom Forſter— 
kelſesmiddel under Magnetiſeringen, endeligt og Speile 
va Muſik. Brugen af magnekiſte Subſtituter opkom 
førft ved den Crfarina, at der ved den magnetiſte Des 
handling kunde frembringes Forandringer felv i uorgas 
niſte Legemer, hvilke vel ei i og for fia felv falde i Sands 
forne, men dog yttre fig ved deres Tilbagevirkning paa 
ſaadanne Menneſter, der komme i Forbindelſe med flige 

Subſtituter, i det diffe foranledige de ſamme, ſtjondt 
fvagere Phoenomener hos hine Perfoner, naar de have 

Receptiviter derfor. Da der ogfaa her, ligefom wed 
Electriciteten, gives ifolerende,og ledende Legemer, faa 
famfe de ifolerende Legemer den magnetiffe Kraft hos 
fig, og de gjemme den faalænge indtil et andet Legeme, 
der har mere Tiltræfning til den, kommer i deres Atmo— 
fybære og igjen berøver dem det Modtagne. . Efter det 
dyriſke Legeme er Jernet, Glaſſet og Vandet de meeſt 
receptive. Man betjener fig derfor af flige magnetifes 
rede Iſolatorer ſom Hjelpemidler ved den magnetiſke Bes 
handling, faavel før at forſterke Manipulationens Virk— 
ning fom og undertiden at-fubftituere denne felv. Det 
kraftigſte Subſtitut, ſom man Gidtil af Erfaring har 
lært at fjende, ev det magnetiſke Træe, der ei alene aas 
benbarer den ſamme ved kunſtig Beſtrygen meddeelte ſto— 
re Andeel af magnetiſt Fluidnm ved hurtigere og yppi⸗ 
gere Vært men og ved kraftig Meddelelſe til de for miage 
netiſt Paavirkning receptive og med ſamme i Forbindelfe 
fatte Perſoner. J Henſeende til de med magnetiſerede 
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Perſoner indtrufne Phoenomener har man hidtil af 
de meeſt anſeete Legers Erfaringer, Forſog og umis⸗ 
fænfelige Beretninger ſamlet Følgende. Magnes 
tismens almindelige Virkninger ere næften altid Livs— 
virkſomhedens Vakkelſe og Forøgelfe i alle Leges 
mets Dele uden betydelig Mirren i Nerveſyſtemet 
ellev Organismens pvrige Syſtemer. Perſoner, 
der have været yderft fvaae, ere ved Magnetismen igjen 
komne til Kræfter, Puls og Anandedræt blive hurtigere 
ved ſamme, Legemet erholder mere Varme og Rodme, 
Folelſen forhsices og Aands Munterhed frembringes. 
Alle Organismens Functioner bel ø dres; iſer Underlivets, 
nemlig Fordøielfe, Afſondringer og Udtommelſer. Den 
virker beroligende paa Nerveſyſtemet, hæver al Forſtyr⸗ 
relfe i Nervebvirkniggens Harmonie og Jevnhed ved blid 
Mirren og almindelig Udbredelſe af ſamme over hele Les 
gemets Overflade, formilder derfor de heftigſte Krampe— 

tilfelde og Livskrefternes overſpendte Anftrængelfer. 
Den bortleder den forhøjede Livsvirkſomhed fra de liden⸗ 

de Organer til andre, derved bliver den, vakte Virk— 
ſomhede ført fra de indre ædle Organer paa ſaa⸗ 
danne, hvis ſterkere Virkſomhed og heftigere Affek— 
tion er forbunden med mindre Skade, ſaavel for dem 
ſom for det Hele, og derneſt bliver Livsvirkſomheden, 
derved forhoiet og forſterket i enkelte ſpekkede Organer; 
endelig bevirkes og Formindſkelſe og fuldfommen Opha— 
velſe af Pirringen paa Nerveſyſtemet, hvorved ſammes 
ſygelige Virkſomhed opkom. GSaaledes oplsſe Smerter 
og Krampe fig før det meſte i en rolig og behagelig Tils 
ſtand, blive fiden ſtedſe mildere og kortere indtil den ens 
delige Helbredelſe paafslger. De færdeles Virkninger 
af Magnetismen yttre ſig ei nodvendigt ved enhver 
Syg, men fun hos mange efter deres forſtjellige Recep⸗ 
tivitet, Aands- og Legemsbeſkaffenhed, efter beſtemte 
Grader i den magnetiſte Paavirken og efter viſſe Perio— 
der. Men diffe Virkninger ere hoiſt mangfoldige, fordi de 
bringe Menneſkets eiendommeligſte inderſte Liv i en fore 
underlig Bevægelfe, vælte forhen uü“kſendte Kræfter, og 
frembringe. i Naturens og Mennefketilvarelſens hidtil 
i Morke indhyllede Region viffe Phoenomener, hvis 
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hidtil ei engang anede Mulighed nu forvandler ſig til 
Virkelighed paa en Maade, der opfylder Sagttageren 
med Forbauſelſe. Diſſe Virkninger lade fig bedt bes 
ſtemme ved Saftfætteljen afde Grader, der findes i den 
magnetiſke Tilſtand. Jo hoiere den Syge 'rnyÉfer op i 
diffe Grader, deſto mere fjerner han fig fra Sandfevers 
denen, de udvortes Sandfer lukke fig, den indre Sandé 
vaagner og ftiger til den høiefte Klarhed, 'da den med 
det famme igjen kommer til udvortes Jagttagelſe. J 
førfte Grad viſe fig mu de ovenanforte almindelige Virk— 
ninger og Sandſerne blive endnu i deres fædvanlige 
Virkſomhed: VaagenDeds Grad. - Undertiden paas 
følger, felv ved gjentagen Anvendelſe af Magnetismen 
ingen høiere Grad, og dog paafølger Helbredelſe. Hos 
nogle yttre fig endnu, foruden de almindelige Virknin— 
ger enkelte Reactioner, f. Er. Kulde, Tunghed, Spæns 
ding, flygtige Stik og Smerter, Beklemmelſe ꝛc. J ans 
den Grad bliver tildeels Sandſevirkſomheden undertrykt, 
Syensſandſens Function tilbagetrenges: Halvſovnen 
eller den ufuldkomne Criſis. De forrige almindelige 
og ſerdeles Virkninger yttre ſig ſterkere, Varmen tilta— 
ger og udbreder ſig, efter den Syges Folelſe, fra Mas 

ven ſom Centralpunktet over hele Legemet. Den Syge 
føler Tunghed i Pinelaagene og uimodftaaelig Drift til 
af [uffe dem, hvorpaa de, ſom faftflæbede, holde fig 
ſammen og funne ei, under den hele magnetiſke Paa⸗— 
virkning, aabnes af den Syge ved egen Kraft. De gvs 
rige Sandfer funne dog endnu modtage Indtryk, fors 
hoies endog tit, Den Syge bemarker undertiden i dens 
ne Grad en Klarhed for Hinene eller et klart Skin ſom 
Lyn, en Stikken i Fingerfpidferne, Kulde og Tunghed i 
Lemmerne, en Smertefølelfe om Maven, Ildebefinden 
ice, Sveed endog Feberanftød , færdeles og almindelige 
Krampetilfæelde, Lamhed, Catalepfie tilligemed flere paa⸗ 
faldende Nervetilfelde. Forſtaaer Magnetifeuren rigs 
tigt at lede diſſe Tilfælde,» at formilde dem og beſtemme 
dem til fin Henfigt, faa virke de for den Syge, ſom 
gavnlige Revolutioner, hvorpaa følger Rolighed og Lets 
telfe, I tredie Grad viger Sandſeligheden gandſke cils 
bage, den magnetiferede Perſon iagttager et længer 
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det Udvortes ved Sandſerne og kommer i ehBedøvelfestile 
ſtand, ſom man falder magnetiſt Søvn, J denne 
Grad hører og føler Menneffet Intet, og ligger i en 
fuidfommen Foleslosheds Tilſtand; vel har det Exin— 
dringen sm den vaagendeTilftand, men, efterat værej ops 
vaagnet, ingen om det, fomev forefommet i Søvnen. 
Til de ſerdeles Phoenomener i derne Grad hører fore 
nemmelig Afmagt, ualmindelig convulfiviæ Skjelven, 
Krampe, cataleptiffe, ja undertiden Slagflod lignende 
Tilfælde. De to foregagende Grader gjennemgager den 
Magnetiferede hurtigt og ofte umærfeligt, naar han hen⸗ 
færtes i de højere Grader, men denne yttrer ſig ſtedſe 
meget ftærÉt, felo da, naar MennefÉet gaaer over fra fame 
me til den fjerde Grad. Dette ſkeer, naar den Magnes 
tiferede vaagner i den magnetiffe Ssvu, ei af den, hvor⸗ 
ved Bevidſtheden vender tilbage hos ham fom af en fors 
virret Drøm og han erkſender lidt efter lidt tydeligt fin 
Tilſtand. Dog er han beftandigi Søvn, hvilfen han 
ei formaaer vilfaarligt ar ophæve, men det er ci fænger 
nogen Dedøvelfe, og ſelv Sovnen er fun en let Lenke, 
hvilfen ef formaaer at indſtrenke den indvortes opvaagnes 
de Bevidſthed, der ligner en meget levende Drøm. 
Men, dadet ef ér nogen naturlig, men en magnetiſk 
Søvn, faa er og Opvaagnelfen i den fun mulig indenfor 
den magnetiſte Sphære, i hvis Afhængighed han nu lever. 
Denne Afhængighed finder fornemmelig Sted i Hen⸗ 
feende til Magnetifeuren, ved hvem han paa en vig 
Maade føler, handler og tenker, og hvilfen derfor ev liges 
fom hans Organ, hvorigjennem de udvortes Ting igjen 
virfe paa ham. Denne Grad er altfaa en Sovnvaagen 
eller den faafaldte Gagen i Sovne og faner Navn af den 
fuldkomne Crifis eller den enkelte Somnambuliss 
mus, Det i fig felv opvaagnede, men udvortes endnu 
fovende Menneffe, kommer igjen til fin forrige Be⸗ 
vidfthed, men dets Forhold til den udvortes Verden er 
forandret, de udvortes Sandſer blive gandſte tillukkede 
ellev træde frem under en anden Skikkelſe. Dog ſkeer 
dette ef pludſeligt, men lidt efter lidt i flere paa hverans 
dre følgende magnetiſte Behandlinger, og overeensftem s 

” mende hermed udvifle fig nu og de fynderlige Phoenomes 
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ner, det føare til denne Tilſtand. Det forekommer den 
Syge forſt ſom om ban var indhyllet i Taage; den i 
fig felv fuldkommen oppaagnede Sommambul ſtjelner 
heller ikke ſiden andet med Øinene end Lys og Møre. 
Seédvanligt ere Hinene lukkede, men, om deog i ſieldne 
Tilfælde ere aabne, feer han dog intet med dem, thi Hiecb⸗ 
let er krampagtigt trukket opad eller ſtivt, Pupillerne uds 
videde og ufolſomme. Hverken den Syge eller nogen 
anden kan bevirke Aabningen af de lukkede Hine; vil 
man med Magt træffe Hienbrynene fra hverandre ; faa 
paafølge convulſiviſfe Bevægelfer i Anſigtsmuſtlerne. 
Desuagtet fees Somnambulen, men et med Pinene; 
Synsſandſen udvikler fig forſt i Gølelfen, faa at Som: 
nambulen ved ſamme eydelig fan fEjelne de fineſte Synés 
gfenſtande faavel i Omrids fom Farve. Fornemmelig 
Bliver Maveegnen Samlingspladſen for alle Sand fefor- 

nemmelſer og fornemmelig Synsſandſens. Somnam⸗ 
bulen ſeer og erkjender alt hvad man holder ham paa 
Hjertegruben, ſiden naar denne Jagttagelſesevne er øvet, 
endog om det ei berorer ſamme, naar man holder det i 
nogen Fraftand, ligeoverfor Hjertegruben, ja endog 
længere borte naar Legemer holdes derimellem, dog mage 
diſſe et være ifolerende. "Saaledes vidfte en Somnam— 
bulinde noiagtigt hvad Magnetiſeuren havde i den luk— 
fede Haand, faafnart han lagde det Bagerſte af ſamme 
paa Hiertegruben. Hun kjendte enhver faft eller flyden⸗ 
de Subſtans, ſom indfluttet i et Kar lagdes paa ſamme 
Sted. Hun kunde læfe et paa ſamme Maade gjemt 
Brev. Ved videre magnetiſt Behandling fan Somnams 
bulens Jagtagelſesevne for Synsindtryk drives endnu 
videre, den indffrænfer fig et længer til Folelſen og Hjer— 
fegruben, men udbreder fig over hele Legemets Overflas 
de, træder fom udvidet Almeenfolelſe ud over Huudor— 
ganet og ſtaffer Somnambulen en Jagttagelſe, ſelv af 
fiernere Gjenſtande. Somnambulerne udtrykke fig her— 
pm ſelv, paa følgende Maade: „at de fane udvortes Ting, 
men et med noget beftemt Organ, ſaaledes omtrent ſom 
man feer i Drømme, eller fom naar alt var flart for Hi— 
nene, ber ſtjsd ligeſom Lynglimt forbi, de fane Intet 
med Øinene, men bemærkede dog alt, det var fom om 
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de iagttage det paa en anden Maade end med Synet.“ 
Samnambulen veed derfor, under fin magnetiſte Sovn 
ved fin Omvandring, faa godt at undvige alle i Veien 
værende Hindringer, ved Lys eller i Morke, at han ins 
tetſteds ſtoder an, men lader fig heller ikke gjerne lede 
af nogen anden. Tydeligſt yttrer Somnambulens Sagts 
tagelſesevne fig med Henfyn til Magnetiſeuren; andre 
Perſoner maae forſt bringes i Forbindelfe med denne, 
hvis Somnambulen ſtal fee dem. Denne Sagttagelfegs 
evne fan forhoies ſaaledes, at Somnambulen feer Ting, 
der formedelſt deres Fiinded, ligge udenfor vore Sands 
ſers ſedvanlige Svhære, ſom f. Ex. mange iagttage en 
fra Magnetifeuren udgaaende Glands, der ſom electriſt 
Sd udſtrommer fra hans Legeme, ifær fra Minene, Haar 
rene og Fingerſpidſerne. Somnambulens Horelſe vaag⸗ 
ner op igjen, men heller ikke dette er nøgen Horen med 
Hrerne, men fun en i Hjertegruben ſtedfindende Jagt⸗ 
tagelfe af det ſom Magnetifeuren eller en i Forbindelſe 
med denne fat Werfon taler. Somnambulens forhøiede 
Folelſe yttrer fig paa Mange fynderlige Mander. Den 
inderligſte Forbindelſe finder Sted imellem ham og Mags 
netifeuren; fremmede Perſoners Nermelſe mærfer han 
ſtrax, alevede i 10 til 12 Skridts Fraſtand, vaa en ubes 
hagelig Maade; fun, naar de ſtaae i Forbindelſe (Rap⸗ 
port) med Magnetiſeuren, kan han finde fig i deres Ner—⸗ 
værelfe, Wed en fremmed Perſons Berørelfe faaer han 
Krampe. Meeſt modbydelige virfe Metaller paa ham; 
berøre de ham, paafolger Stik, brændende Følelfer, 
Uroe, Angeſt, Krampe, Convulfioner, ja Bevidſtlos⸗ 
bed. Med Henſyn til ham felv yttre fig ligeledes flere 
ſpnderlige Phoenomener hos Somnambulen. Naſten 
alle have den frie Brug af Sproget, men de betjene ſig 
dog af Skrift- eller Geberdeſproget; mange tale i gand⸗ 
fe ufædvanlige Dialecter. Har den Syge førft nogle 
Gange naaet denne Grad, faa bliver han fiden lettere 
Bragt i denne Criſis, naar Magnetiſeuren blot aander 
paa ham ellev firerer ham med fir Blik; denne Tilſtand 
paafolger endog af fig felv efter viffe Foranledninger og 
Perioder. En ſaadan magnetiſt Tilſtands Varighed 
er ſedvanligt fun een eller nogle Timer, dog kan den 
vare længere, endog nogle Dage, afbrudt af naturlig 



314 Mag 

Sovn, ſaa at Somnambulen endog kan foretage ſig man⸗ 
geſlags Forretninger. Men og i denne Grad kunne hefs 
tige Reactioner, Kramper og Convulſioner indtræffe, 
ifar ved modbydelige Paavirkninger eller Forſtyrrelſen 
af Criſis. J den femte Grad af den magnetiſte Tils 
ſtand vedvarer Somnambulismen, den Syge gaaer igjen 
tilbage i ſig ſelv til indvortes Selvbeſtuelſe. Almeen— 
følelfen faavelfom Bevidſtheden forhøjes i den Grad, at 
Somnambulen fager en klarForeſtilling om fin indvortes 
Legems⸗ og Sindstilſtand, der paa det punktligſte forud= 
beregner de ſom nødvendig Følge indtræffende Sygdomss 
phoenomener og beſtemmer de virkſomſte Midler imod 
famme. Denne Tilftand kaldes Selvbeffuelfe, Klarts 
feen, Clairvoyance; og Somnambulen kaldes nu Clair— 
voyant. Saa meget man har tvivlet om Phoenomener— 
ne i denne Grad, berettes dog uigjendrivelige Jagtta— 
gelfer, ſom have beviiſt dem. Den indvortes Klarſeen 
ſtrekker fig til det magnetifE Rapport med ham ftaaende 
Perfoner, ifær til Magnetiſeuren. Sygdomstilfælde, 
der afficere denne, føler og Clairvoyanten; et Lommeuhr, 
ſom Magnetifeuren holdt for Øret troede den Syge at 

" høre ved fit Øre, hvorimod fan ei mærfede, naar Uhret 
virkelig bragtes til hans Øre. Ci alene Sygdomsfolelſe, 
men ſelv Upaffeligheder overføres paa den magnetiſerede, 
ogſaa Magnetiſeurens Sindsaffecter virfe paa ham. Er 
den Clairvopante alerede rykket vidt frem imod den fol— 
gende Grad, faa behøves et længer umiddelbar Berørelfe 
for at fætteen anden Syg i Forbindelfe med ham, men 
begge funne være milelangt fra hinanden, og dog fan 
Magnetifeuren ved HAjelp af beſtemte Mellemlegemer 
bringe en ſaadan Rapport iftand, at Clairvoyanten tys 
deligt føler og fatter den fraværende Syges indreTilſtand. 
Saaledes er heller ikke Magnetiſeurens Nærværelfe nod⸗ 
vendig, men et magnetiſkt Subſtitut erſtatter ham alere⸗ 
de i Clairvoyantens Tilſtand. J den fjette Grad af 
den magnetiffe Tilfand (den almindelige Klarhed, 
Exſtaſe, Desorganiſation) kommer den Syge igjen ud 
af fig felv ogt en hoiere Forbindelfe med den hele Natur. 
Det, fom forhen blot var indvortes Selvbeſtuelſe, uds 
breder fig nu over det Dære og Fjerne, indffrænfesg hverve 
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ken ved Rum eller Tid. Med en ———— Tydelig⸗ 
hed giennemſtuer han det Skjulte, det Forbigangne og 
det endnu i Spire liggende Tilfommende. Hvad den 
Syge ei ſtuer faa aldeles tydeligt, paatrænger fig ham 
dunkelt ſom Anelfesfølelfe, Den alerede i forrige Grad 
forhsiede Aandsvirkſomhed ftiger hev endnu høiere, den 
Syges Sprog farædler fis, den Evne af ſtue i fit indre 

- Legeme udvider fig faavel fra forgangne Tider fem og til 
Sygdomstilfelde, der vilfe møde i Fremtiden. For at 
fættes i Rapport med en fraværende Syg, behøve: Mags 
netifeuren fun levende af tænfe denne. Clairvoyanter 
have paa denne Maade faaet vieblikkelig Kundſtab om 
fjerne Perſoner, fom de forhen ei fjendte.  Fraftanden$ 
Storrelſe fynes her ef engang at have nogen Indflydelſe. 
Forbindelfen med Magnetifenren'er faa inderlig , at 
Clairvoyanten ei alene paa Hieblikket veed, naar hiins 
Tanfer ere adſpredte, men at han og er iftand til at læfe 
i hans Sjel og paa det tydeligfte fan fjende hans Tanker 
og Foveftillinger. Selv Magnetiſeurens fixerede Villie 
virfer beſtemt paa Clairvoyanten.  %$ denne Tilſtand 
ſynes Legemet ſammenſmeltet med Sjelen til den reneſte 
Harmonie. Haner bortført fra alt Grovere, Sandfes 
ligt og henſat i en rolig, alvorlig og høiere Selvbes 
tragtnings Tilſtand. Folelſen af det hoieſte Velbefine 
dende og Tilfredshed maler fig paa hans Anſigt. Ene 
hver Ureenhed hos en Fremmed, der nærmer fig ham, 
forftyrrer denne Rolighed og Harmonie paa en ubehage— 
lig Maade og ofte til ſtor Skade for den Syge. — Dets 
fe ev omtrent de forfFjellige Grader af magnetifETilfand. 
Imidlertid kommer ei Enhver i de høiere Grader, heller 
ikke ev den Tid, hvori den Syge gjennemløber de lavere. 
beftemt, men Cen bliver længere, en Anden kortere Tid 
i dem; men Ingen naaer de højere Grader uden at have 
gjennemføber de lavere. De, fom ville have nøiere Un⸗ 
derretning til Forklaring af Phoenomenerne i denne ins 
treffante Sag, henviſes til Kluges lærerige Verk: Vers 
fud einer Darſtellung der animaliſchen Magnetismus 
(Berlin 1811). Dog fan ber endnu fremfættes nogle 
Vink desangagende. Den menneſkelige Organismes 
hele, Livsvirkſomhed frembringes ved Nerveſyſtemet. 
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Sammes Forretninger dele det i det vegetabiliffe og anis 
maliffe (See Nerveſyſtem). Det vegertabiliffe Nerves 
fyftem er for Storſtedelen iſoleret ved Ganglienſyſte— 
met, uafhængigt af Hjerneſyſtemet og har fin egen Res 
gion i Underlivet, hvor det danner forſtjellige Nerveflets 
ninger, hvoriblandt Solflætningen i Mavens eller Hjer⸗ 

tegrubens Regioner den ſtorſte og predominerende. Ved 
Forhøielfe af Ganglienſyſtemets Virkſomhed nedſattes 
Cerebralſyſte mets, og Sovn opkommer. J denne hviler 
Sandſevirkſomheden, men den Almeenfslelſe, der fvas 
rev til det vegetative Nerveſyſtem forhøteg, hvorfor her— 
fra ved de begge Syſtemer i Forbindelſe holdende 
Nerver ſom Halvleder, Fornemmelſer komme til 
Hjernen, ſom funne vakke Foreſtillinger,  hvilfe, 
naar de blive levende, blive bemerkelige fom Drom— 
me og fomme til Bevidſthed. Vakkes Phantaſien 
faa meget ved ſamme, at de derved opkomne Fo— 
reſtillinger erholde Skin af Virkelighed og væffe 
Begiereevnen, faa at Muſkelvirkſomheden herved færtes 
i Bevægelje, faa fremkommer en Handlen i Drømme 
(fom hos Nattevandrere), og, naar tillige Menneſkets 
fenfible Nerveatmofphære forſtorres, faa bliver Almeen—⸗ 
følelfen tillige er nyt Organ for Jagttagelſer, ſom byder 
Hjernen Erftatning for de ſovende Sandfeorganer, og 
ved endnu ſtorre Forhoielſe fan gaae ud af fig ſelv og ſtaf⸗ 
fe Jagttagelſe om udvortes Gjenftande. Wed den mags 
netiffe Paavirkning bliver Ganglienſyſtemets Nervevirk— 
ſomhed, waaſtee ved Overſtrommelſe af Nervefluidum 
hos Magnetiſeuren og ved Modtagelſe og Aſſimilation 
hos den derfor receptive Syge, ſaaledes forhoiet, at i 
forſtjellige Grader forſt den magnetiffe Søvn indfinder 
fig, derpaa Fornemmelſernes Overtræden til Hjernen, 
Almeenfolelſens Forhsielſe til et Jagttagelſesergan, til 
Klartſeen 20. Sammenhobelſen af Nervefluidum. i 
Ganglienſyſtemet og ſammes Virkſomheds Forøgelfe i 
Underlivéflætningerne forhoier den fortrinligſte af ſamme 
Solflætningen til Cetralorgan, hvilket, Hjernen ligt, 
ſamler Senfafionerne i eet Punkt, hvorved de kunne 
vedligeholde Klarheden i Sandſebeſtuelſen, hvorfor og 

Jagttagelſesevnen hos Somnambulen ſees concentreret 
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i Hjertegruben ſom i et Braendpuukt. — Magnetismens 
Anvendelſe ſom Lægemiddel hav hidtil blot været inds 
ſtrenket til Sygdomme, der vare Nerveſhyſtemet eiens 
dommeligeog endnu ei ereledfønede af nogle betydelige mas 
terielle Feil i Organismen. Wen bevirker faavel en For⸗ 
øgelfe af den hele Livsvirkſomhed ved Overforelſen af det 
oplivende Mervefiuidium fra er Legeme i et andet, ſom 
og en ordnet Fordeling af Livsvirkſomheden ved Henles 
delfe af hiint ærherifEe Stof fra enkelte Organer til ans 
dre. Den fan altſaa være gavnlig i Sygdomme af alt 
for fvag Nervevirkſomhed og af exalteret Pirrelighed 
med Mangel paa Energie, og af uvregelmæsfig Fordeling 
af Nervekraften. Dens beſtemte Anvendelſe er imids 
lertid endnu mange Vanſkeligheder underkaſtet og behøs 
ver den ftørfte Forſigtighed, da den griber ind i det ove 
ganiſke Livs ſtjulteſte Dybder, og fan frembringe gavns 
lige Virkninger, men i den Ukyndiges, Uforfigtiges og 

Urenes Haand ogſaa frygtelige Forſtyrrelſer. 

Magnetnaal er den i Compaſſet værende naallig⸗ 
nende Staalſpidſe, hvilfen man Gar meddeelt magneti 
Kraft. (See Art. Compas og Magnet). Man tager 
hertil det finefte og bedfte Staal, helſt der engelſke 
Staalblik. Man undgaaes herved alt Fremſtikkende 
og uregelmæsfige Prydelſer, fordi ellers Polerne ei ſted⸗ 
fe falde lige i Axelen, og foretræffer den piillignen— 
de Form, fordi den ved lige Længde, Tykkelfe og 
Vægt befidder et ſtorre magnetiſt Moment end den ellerg 
fædvanlige Form af en Parallelbue. Den fædvanlige 
Længde af en Maal til et Socompas beføber fig til4 as 
Tommer, dog forferdiger man og længere. Foruden de 
fo Slags Beſtrygen fan man give Magnetnaalen den 
magnetiſke Kraft ved Armering (fee Magnet). Enhver 
Maal fan imidlertid fun modfage en beſtemt Grad af den⸗ 
ne Kraft, hvilfen ei fan overſtrides. Det kommer mes 
get an paa Naalens gandſte horifontale og fuldfommen 
fritfvævende Stilling. For at hindre Gnidning, ſom 
ved Naalens ſedvanlige Leggen paa Stiften ei garde 
kan undgaaes, har man med heldigt Udfald forført ſam— 
mes Ophangen. Efter Cavallo fan man hertil bedſt brus 
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ge en fiin Kfede af Heſtehaar, efter Benner en Traad af 
Korse?derkoppens Vev. Videre maa Apparatet, hvori 
Naalen hænger, være ſaaledes befEaffent, at Luften ei 
fan virfe paa den fine Traad. Men man har og iagt⸗ 
taget, at Kulde, Hede, Lynild, Nordlys og overhoves 
der atmofphæriæ Electricitet har Indflydelſe paa Mags 
netnaalen. Naar og alle diſſe Omftændigheder udeblis 
ve, faa har dog manafoldig Erfaring ved Compaſſets 
Brug lært, at den almindelige Regel: — Magnetnaalens 
tø Ender retter fig altid efter Jordens Poler, taaler ftore 
Undtagelſer. Wed Jordens Omfeiling ſtoder man paa 
mange Steder, hvor Naalen ef mere nøie vifer Polegs 

nene, men afviger merkeligt til begge Sider. Dette 
merkverdige Phoenomen er bekjendt under Navn af 
Magnetnaalens Afvigelfe eller Declination. Den er 
egentligt den Vinkel, fom bette Inſtruments Retning 
gjør med et Steds Middagslinie, naar Compaſſets Mide 
dellinte noiagtigt ſtaaer over ſammes Weridian. Snart 
er den oſtlig, ſnart veſtlig, ſnart ſtorre, ſnart mindre, 
men i de flefte Tilfælde finder den Sted. Man har alles 
rede gjort en faa ftor Mengde Jagttagelſer over Afvigels 
Ten paa hele Jorden, at man har kunnet udkaſte Afvigels 
ſes eller Declinationskort. Men diſſe Kort ere fun 
brugbare for nogen Tid, da uafbrudte, en fang Rakke af 
Aar i London og Paris fortfatte Jagttagelſer have 
godtgjort, at Afvige fen paa ſamme Sted er foranderlig, 
Meget fandfynligt er Veirliget, fornemmelig Afvexling 
mellem Varme og Kulde og iſer Clectriciteten virkſom 
herved. Hertil fører næften uimodſigeligt Sauffus 
res meteorologiſte Jagttagelſer og deraf dragne Reſulta— 
ter. Cr andet beſynderligt Phoenomen ved Magnets 
naalen er dens Boining eller Inclination, ſom yttrer 
ſig derved at den ene Spidſe, ved Naalens fuldkomne 
Ligevægt bøier fig mod Horiſonten. Man iagttager 
ſamme de flefte Steder paa Jorden, dog ei overalt paa 
ſamme Maade og under ſamme Vinkel. - For at iagtta— 
ge den hav man et eget Inclinationscompas. J den 
ftørfte Deel af vor Jords nordlige Hafvfugle er det 
Magnetnaalens Nordpol, ſom bøjer fig mod Horiſonten. 
Den Boining, hvorved Sydpolen haver ſig, kaldes den 
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nordlige, Den tiltager ved Nermelſen til Polen. J 
den fydlige Halvkugle hæver Naalens Nordpol fig og 
Sydpolen bøier fig mod Horifonten. "Denne Boining 
kaldes den fydlige og tager ligeledes til, jo nærmere man 
fommer Sydpolen. Der gives Steder paa Jordkloden, 
hvor Magnetnaalen flet ikke boier fig; diffe findes dog 
ikke, fom man af ovenanførte ffulde troe, under Cquas 
tor, men i Nerheden af ſamme. Den er ligeledes fors 
anderlig, men ei i den Grad ſom Afvigelſen. Aarſager⸗ 
ne til Inclinationen udlede Phyſtkerne af Jordens mag⸗ 
netiffe Kraft, men Aarſagen til Foranderligheden af 
den Omſtendighed, at Jordens magnétifEe Moler lide 
efter lidt forandre Sted, hvilfet vift nok ſynes rimeligt af 
Magnetnaalens Afvigelſe. 

Magnificens (egentligt Herlighed, Hoihed) er 
en Titel forUniverſiteternes Rectorer og Cantslere, ogſaa 
for Borgemeſtrene i nogle frie Stæder. Ellers ev denne 
Titel ei brugelig. 

Magyarer det oprindelige Stammenavn for et 
ældgammelt aſiatiſt Folk, fra hvilket Ungarerne nede 
ſtamme. Af deres flaviffe Naboer fik de Navnet Ugri 
og deres Land blev kaldt Ugorien eller Jugrien; deraf 
det nuværende Navn. Deres tidligſte Sæde var i det 
nordlige Aſien (i det nu værende Siberien), fenere (dog 
før Midten af det 7de Aarhundred) vifte de fig ſydligere 
i Nabolauget af Caucaſus fornemmelig omkring Floden 
Terek. J Forening med Chazarerne, droge de i Aaret 
626 mod den perſiſke Schach Cosroes, og forſtyrrede denz 
gang rimeligviis en Stad, hvoraf Ruinerne endnu kaldes 
Madſchar. $ Slutningen af det 7de Aarhundred vans 
drede de ligeledes tilligemed Chazarerne fra Afien til Cur 
ropa og befatte mellem Egnene Dnepr og Don ved In—⸗ 
gulfloden, det nuværende catharinoslawſke Gouvernes 
ment. Her, hvor de levede i 203 Aar under egne 

Stammehovdinger og efter egne Skikke, ſtjondt under 
Chazarernes Skytsherredomme, forandrede de deres hid⸗ 
fil førte Nomade⸗ og Agerdyrkerliv til et 3 Dog 
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maatte de 884 vige for de mod dem fremtrængende Pet— 
feheneger, bleve fordrevne, fra deres Opholdeſteder og 
vendte fig deels til Perſien, deels til det nuværende ede 
reukraine og Moldau. De førfte forfvinde fra denne 
Tid af Hiſtorien; men de fidfte udnævnte 1 Aaret 890 
Arpad til deres Beherſter med uindſtrtenket Arvefolgeret 
for hans Efterkommere. Men i Aaret 894 bleve de 
paa nye fordrevne af de forenede Petſcheneger og Bulga⸗—⸗ 
rer og nedſatte fig det følgende Aar i Pahnonien, hvor 
de lidt efter (ide udvidede deres Gebeet faa betydeligt, af 
de flere Gange trængte ind i Hjertet af Tydſtland, indtil 
de i Aaret 955 bleve faa eftertrykkeligt flagne af Keiſer 
Otto den fore, afde et oftere ſaaledes overfvømmede 
Tydſtland (See Arr. Ungarer)- 

Mhagony. Blandt de tre hidtil bekſjendt bleve 
ne Trearter af dette Navn udmarker det almindelige 
Mabagonntræe fig ved fil upperlige Qed. De varmere 
Lande i det fydlige Amerika, Jamaica og. de caraibiffe 
Her ere dets Fedreneland. Dette Træe er en vigtig 
Handelsgjenſtand. Der gives flere Slags deraf, ſom 
glat, marmoreret, vattret ꝛc. Den i Forſtningen guul⸗ 
rødlige Farvel biver med Tiden bruun og endelig gandſke 
fort. Vil man længere vedligeholde den eiendommelige 
Farve faa maa man ei bone det for ſterkt med Vor, ende 
ni mindre beſtryge det med. Olie. Dets ſtjonne Udfeens 
de, den fortræffelige Politur, det er iſtand til at modta— 
ge og dets udmerkede Haardhed ſtaffe Mahagonytræet 
en høi Plads blandt de koſtbare Træarter og gjøre det 
ſerdeles begqvemt til Moblere Spanierne og Portugis 
ſerne i Amerika bygge Skibe deraf, hvortil det endog er 
bedre end Egetræe. Det falffe Mahagountræe, bekjendt 
under Navn af Maderatræe, har det Fortrin for det eg— 
te, at det bedre holder fin Faree. Mayagonytraets 
Bark er af medicinſt Brug, blandt andet mod Verelfeber 
og periodiſt Hovedpine. 

å Burn? den nu vegjerende Sultan i Tyrkiet 
ce Tyrkiet). 
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Mahomed (ſee Mohammed). 

Mahon eller Port Mahon (Portus Magonis), 
en Soſtad paa den ſydlige Kyſt af Øen Minorka ved Fos 
den af et Bjerg, har cen af de bedſte Havne i hele Mide 
delhavet og driver en betydelig Handel med Viin og Salt, 
hvilket fidfte tilberedes pad en uden for Byen liggende Øe 
af ſamme Navn. Havnen forfvares af Caftellet St. 
Philip. Man antager at Staden er anlagt af den 
carthagenienſiſte Feldtherre Mago, hvoraf den hav fig 
Navn. 

Maja eller Maia, den ældfte Datter af Atlas og 
Pleione, med hvem Jupiter i Hulen Cyllene i Arkadien 
avlede Mercur. Hun blev tilfdf med fine øvrige fer 
Soſtre fat iblandt Stjernerne, hvor de føre det fællede 
Navn Pleiader. — Ogſag Romerne tilbade en Maia, 
fom dog var Møder, Jorden. Tuſeulanern ekaldte deres 
høiefe Gud Majus; ſaaledes forekom her de fo høiefte 
Faturvæfener i mandfig og qvindelig Skikkelſe. Af dem 
ſkal Maaneden Mai have faaet Navn. 

Majeſtat, Majeſtatsret, Wajeftætsforbrydele 
ſe. Majeftæt er i egentlig Betydning den hoieſte Være 

dighed i Staten, hvilken tilfommer den, der har den 
øverfte Magt, altſaa Regentens Værdighed ſom Re— 
gent. Paa den udvortes Erkſendelſe af denne Værz 
dighed beroer Majeſtatsretten, eller i forſtjellige Fore 
hold Majeſtetsrettighederne, hvortil fornemmelig ho— 
ver de, vegjerende Perſoners Ufornermelighed. Thi 
det er naturligt, atde æres fremfor alle, hvis Virfen har 
det Heles Vedligeholdelfe og Vel til Henſigt; uden dets 
te vilde og den høiefte Magt, hvis Repræfentantere de 
ere, være uden Virkning. En Fornærmelfe, hvorved 
de regjerende Perſoner og deres Værdighed angribes 
(crimen læsæ majestatis) ev derfor cen af de ſtorſte 

Criminalforbrydelſer og ev til alle Tider og overalt bleven 
aardt ſtraffet. Nogle falde og Hoihedsrettighederne 
verhovedet, ifær de afledede eller AMBER ig 

i Å 2 

- 
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ne Majeſtetsret. Da iet Democratie hele Folket, i et 
Ariſtocratie et Udvalg eller en vis Claſſe og i et Monar— 
chie en EnÉelt regjerer, faa ere Majeftætsrettighederne 
udbredte til flere eller færre Derfoner.  Majeftæten har 
den ſtorſte Glands, hvor den ligſom concentrerer fig i cen 
Perſon, hvorfor og Majeftætéret og Majeftætsforbrys 
delfe er af meeſt Betydning i monarchiſte Stater. 

Mailand, nu en Deel af det lombardiſk⸗venetian⸗ 
ffe Kongerige, fordum et eget Hertugdom, horer til de 
fEjønnefte og fvugtbarefte Lande i Curopa. Hertugdom— 
mer grændfede mod V. til Piemont og Montferrat, mod 
Syd til det Genuefiffe, mod O. til Parma, Mantua 
og det Venetianſke, mod N. til Schweizernes fire italiens 
fre Landfogderier og til Graubhinden. Storrelſen var 
omtrent 180 Qv. Mile og Indbyggernes Antal 1 Mil. 
Hovedprodukterne ere Korn, Viin, Frugter og Silke. 
Den førfte Hertug i Mailand var Johan Galeazzo Vis—⸗ 
conti, fom blev udnævnt dertil af Keifer Wenceslaus 
1395. Hertugdommets Hovedfond beſtod af en Mænge 
de af de ſtjonneſte og meeſt blomſtrende lombardiſte Stæe⸗ 
der, hvori Familien Visconti, deels ved Feider, deels 
ved Borgernes og Keiſerens Hjelp havde erholdt den hoie— 
fie Magt. Viscontis Mandsſtamme uddøde dog fnart 
(1447), og, ſtjondt nu Frankerig havde de nærmefte 
Fordringer paa Mailand, faa lykkedes det dog Franté 
Sforza, gift med en naturlig Datter af den fidfte Vis— 
conti (1450), at erholde dette fFjønne Land for fig og fin 
Familie. Dog holdt denne fig et længer der uafbrudt 
end til Slutningen af det 15de Aarhundred, thi Ludvig 
den 12te begyndte 1499 at gjøre J————— gjeldens 
de og tog Mailand i Beſiddelſe. ants den 1fte og 
Carl den ste ftrede dervaa om Beſiddelſen af Mailand, 
og Italien var en. [ang Tid Skuepladſen for de blodigfte 
Krige, Da Franté den Iſte ved Freden i-SMadrid 1526 
maatte opgive alle fine italienſte Beſiddelſer, og Sforzas 
Mandsſtamme (1535). uddøde med Maximilian Sforza, 
fom havde faaet Mailand af Keiferen ſom Rigslehn, gav 
Carl den ste Hertugdommet til fin Søn Pbilip, ſiden 

onge af Spanien, og i Forbindelſe med Bette Rige blev 
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nn Mailand indtil den ſpanſtke Succeſſionskrig. J Fres 
den til Utrecht 1713 blev det overladt Oſterrig, dog bles 
ve Stykker deraf ved Wienerfreden (1735) og Wormfers 
tractaten (1743) overladte Sardinien. $ Aaret 1797 
bemægtigede de Franſtke fig Landet og erflærede det for en 
Deel af den. cisalpinſte Republik. Skjondt Pferrigere 
ne og Rufferne for en fort Tid gjorde Ende paa de Frans 
fees Indretninger i Stalien, blev dog Bonaparte efter 
Slaget ved Marengo 1800 igſen Italiens Herre, forans 
drede 1801 den cisalvinffe Republik til den italienſte 
og 1805 til et ifalienfE Kongerige, hvoraf Hertugdom— 
met Mailand udgjorde envigtig Deel. Efter Begiven⸗ 
hederne 1814 toge Øfterrigerne det igjen. i Beſiddelſe, 
og det blev nu en Beſtanddeel af det lombardife » venetis 
anffe Kongerige, hvori en Provinds har Navn af Mats 
Tand. Staden af famme Navn, forhen Hovedftaden i 
Hertugdommet ſaavelſom fiden i det italienffe Kongerige 
er een af de ſtorſte, rigeſte og bedſt befolkede Stæder i 
Italien, ligger paa en ſtjen Slette mellem Floderne 
Ticino og Adda, der ere forbundne med Staden ved to 
Canaler, og tæller over 120000 Indb. Staden felv 
har ingen Befæftning uden den høie Muur og Volden ; 
Citadellet derimod, Castello di porta Zobia faldet, 
var fordum meget vigtigt, men ev nu ſlsifet. Mailand 
har en Erkebiſtkop, et af Maria Thereſia ftiftet Univers 
fitet, et Akademie for de dannende Kunſter, ſtjonne Kunſt⸗ 
ſamlinger famt andre Samlinger, adſtillige almeennyt— 

tige Indretninger, hvoriblandt en mild Stiftelſe (Cons 
ſervatorio) for ulykkeligt gifte Koͤner. Domkirken er 
merkverdig og efter Peterskirken den ſtorſte i Italien; 
uagtet man har arbeidet næften 400 ar paa den, er den 
endnu ei gandfÉe færdig; man tæller over 4000 paa for; 
fEjellige Dele af Kirken anbragte Figurer, Ved Sacris 

ſtiet er Agratius's berømte Statue, der foreftiller den 
hellige flaaede Helgen Bartholomæus. Skueſpilhuſet 
holdes for den prægtige Bygning, der i nyere Tider er 
oprettet for offentlige Forlyftelfer. . Det herværende 

Bibliothek, Maleries og Myntſamlingen ere af Vig⸗ 
tighed. 
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Maillard (Demo iſelle) førfe Sangerinde ved 
Muſikkens Akademie i Paris. Efterat hun fra fit 12te 
Aar havde viiſt ſig med meget Bifald i den comiffe Oper 
rat Paris og Petersburg, debuterede hun 171 i det 
kongelige Muſikakademie i Paris. En majeſtetiſt Vært, 
en ædel Holding, en fonor og omfattende Stemme pas: 
fede godt fil Dronningernes Rollefag, ſom hun i Forſt⸗ 

ningen deelte med Mad. St. Huberty og ſiden foreſtod 
alene, da denne berømte Sangerinde havde trukket ſig 
tilbage. - Hendes Talent har viift fig ligefaa meget i de 
alerede før hende ſpilte Roller, fom ide, hvori bun forſt 
optraadde. Natur og Aandseudtryk ere: Grundvolden 
til hendes "Talent og give hendes Spil Fuldendelſens 
Preæq. Endnu for nogle Aar ſiden fremtraadde hun af 
Foielighed imod Lainé ſom Mathurine i Colinette à 
la cour, og bidrog ifær til at. denne Opera erholdt als 
mindeligt Bifald. 

Maimon (Moſes Ben) en berømt Rabbiner, født 
i Cordova 1139, ſtuderede under de dueligfte Lærere , 
fornemmelig under Averroes. Efterat han havde gjort 
ſtore FremfErid: i Sprog og Videnſtaber, gif han til 
Waypten og blev førfte Læge hos, Sultan Saladin, 
San ſtod i ſtorſte Anſeelſe hos denne Fyrſte, og døde, 
overvældet med Hæder og Rigdomme i Aaret 1209. 

San har efterladt mange høift vigtige Verker, nemlig : 
T) en fortræffelig Commentar over Mirfch na, Paa He⸗ 
braiſt ogLatin (Amſterdam, (6 Foliobind); 2) Yad Cha⸗ 
zakha, et Afrids af Talmud; 3) More Nebochim (Set fager 
for dem ſom vafle), freven oprindeligt paa arabife, 
men fiden overfat af en Søde paa Hebraiſt og af Bux⸗ 
torf paa Latin (1529, 4). Denne og indeholder et 
Afrids af den jodiſke Theologie; 4) Sepher Hammiſoth 
(Lerdommenes Bog) paa Hebraiſk og Latin, Amſterdam 
1640, 4., en Forklaring af de jødiffe Loves 613 affirmas 
tive og negativekerdomme. Videre en Bog omAfgudsdyr⸗ 
kelſen overſat af Voſſius, en anden om Chriſtus, over» 
fat af Genebrard, adffillige medicinſte og andre-Værfer, 
Breve og Afhandlinger, ſom ſamtlig geroade ham til 
ſtor Berommelſe. Joderne falde ham den ſande Meſter, 
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den ſtore Orn, Orientens Heder, Occidentens Lys og 
betragte ham ſom det ſtorſte Genie iblandt dem efter Lov⸗ 
giveren Moſes. De betegne ham ofte efter deres Skik, 
blot med Bogſtaverne R. M. B. M. (Rabbi Moſes 
Ben Maimon). 

Maimon CSårsmon pl en af Philoſophien meget for⸗ 
tjent jodiſt Lerd, blev født i Neſchwiz i Litthauen 1753. 

Til hans vigtigſte Skrifter høre : Verſuche uͤber die Tran⸗ 
ſcendentalphiloſophie, Berlin 1790 (Forføg over Trans 
ſcendentalphiloſophien); Verſuch einer neuen Logik 

nebſt Briefe an Aneſidemüs 20. , Berlin 1794 (Forføg 
til en nye Logik, ſamt Breve til Aneſidemus 2c.), ; hvors 
ved han ſogte at berigtige og nærmere at beſtemme Kants 
tranſeendentale Logik; videre om Ariſtoteles's Categos 
rier, Berlin 1794, og critiffe Underføgelfer om den 
menneffelige Aand, Leipzig 1797, 8., i hvilfe Skrif—⸗ 
ter han med ſtorSkarpſindighed udviflede og beſtemte den 
critiſfe Philoſophie Lerdomme. Handødeden22de Mor. 
1800 paa det kalckreuthſte Gods Siegersdorf i Nes 
dreſchleſten. Stan har en Levnetsbeſtrivelſe af ham. ſelv 
(Derlin:1792:1793 2 Bd.); et Udtog af hans Dios 
graphie findes desuden i Maimoniang eller Rapſodier 
til Salomon Maimons Charactekifſtik, ſamlet af hans 
Privatliv ved S. J. Wolf, Berlin 13 53. 

Main eller Mayn, en betydelig Flod iTydſtland, der 
udfpringer fra Fichtelbjerget i Bayreuth afto Kilder, der 
danne den røde og hvide Main. Efterat begge havde forenet 
fig vedSlottet Steinhaus neden for Culmbach, tagerFlo— 
denMain fit krumme Lobigjennem hele Franken (Øvre og 
Nedre Mainkredſen i Bayern) og falder ovenfor Mainz 
i Rhinen. Nedenfor Bamberg, hvor den forener 
fig med Regnitz, bliver den ſeilbar for betydelige Fars 
toier. 

Maine (Anne-⸗Louiſe⸗Benedictine de Bourbon, 
Hertuginde af) blev fodt 1676 og. vafte tidligt de lykke—⸗ 
ligſte Forhaabninger. Hun lignede ſin Beſtefader, den 
ſtore Condé, i Aand og Sindelaug. J Aaret 1692 
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formælede hun fig med Louis-Auguſte de Bourbon, Her⸗ 
tug af Maine, Ludvig den 14des og Mad. Monteſpans 
Son (født 1670), ſom alerede i fin Barndom udmærs 
fede fig ved fin Forſtand og ſiden bekladede adffillige høre 
Militairpoſter. Skſondt Hertuginden aldeles ikke var 
ſmuk forſtod hun dog ei alene at vinde ſin Gemals Hjerte, 
men og af beljerffe ham og ei ſielden forlede ham til en 
overdreven Pragt. Hun anvendte al fin Anfeelfe for af 
ſtaffe fin Gemal-og fine Born en Hang, ber fvarede til 
hendes. Lidt efter lidt erholdt de Rang med Prindſer⸗ 
ne af Blodet, og et Cdict af Ludvig den 14de (1714) 
fiffrede endog dem og deres Børn Thronfolgen. Dette 
Edict var tildeels Hertuginden af Maines Verk, men 
hun havde den. Kummer at fee fit Vark tilintetgjort é 
Ludvig den 15des Mindreaarighed. Medens Hertugen 
af Orleans opbod alt for at ſikkre fig Regentſtkabet trods 
alle Ludvig den 14des Beſtemmelſer, var Hertugen af 
Maine beſtjeftiget med at overfætte Anti-Lucrets. Denne 
Sorgloshed ſkaffede Orleans Seieren. Hertuginden 
af; Maine, der var, opbragt, ſom fun uͤdtrykte fig, 
øver at Orleans havde ydmyget hendes Familie, tog 
Deel i Fyrften af Cellamares Sammenſvergelſe. Hun 
blev heftet 1713 og bragt til Slottet i Dijon, men hens 
deg Gemal til Slottet Dourlens; førft 1720 erholdt 
de igjen deres Frihed. Hertugen døde 15736; hans Ges 
malinde 1753 i Sceaur, hvor Lærde og Kunſtnere havs 
de fundet en gavmild Beſkytterinde i hende. ,, Aldrig 
har nogen, figer Frue Staéël om hende, talt faa nøiage 
tigt, flirligt og hurtigt og tillige faa ædelt og naturligt. 
Sendes Aand, der blev levende truffen af Gjenſtandene, 
var ef Speil, der kaſtede dem tilbage, uden at tilføie 
noget, uden at forſkjonne eller forandre dem.“ — Hun efter 
lod to Sønner Louis » Augufte de Bourbon, Prinds 
af Dombes, og Louis: Charles de Bourbon, Greve af 
Eu; begge døde uden Born, denne 1775 hiin 1755. — 
% Aaret 1805 udfom Lettres de Madame la Du- 
chesse du Maine et de Madame la Marquise de Si- 
miane. Foran findes hiſtoriſke og topographiſteEfterret⸗ 
ninger: Frue Staéls (Staals) Begivenheder, overſatte 
i Odin Wolffs Journal for Politif 1818, yde mange Ef⸗ 
fertetninger, form angaae Hertuginde af Maine 
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Mainotter. Maina er et Landſkab ved en Flod af 
ſamme Navni den ſydlige Deel af Worea, hvis Beboere, 
hvilfe man, fordi de ſom raſende ſtyrte fig imellemFiender⸗ 

ne, har faldt Mainotter, ereEfrerfommere af de gamleLa⸗ 
cedæmonier og endnu det tapprefte Folk blandt Grakerne. 
Uagtet man ei regner deres Krigsmagt til meer end 12000 

Soldater, faa ere de dog aldrig undertvungne eller ere 
blevne Tyrkerne fEatÆvldige. Deres Land er paa alle 
Sider befæftet ved Bjerge; felv nære de fig af Sorove⸗ 
rie. Genueſerne flyttede fordum mange af. denne Nas 
tion til Corfifa og Storhertugen af Tofcana optog liges 
ledes mange Mainotter i fine Stater. Deres Hovedſtad 
er Mifitra (det gamle Sparta). Landets overſte Beftys 
rer Faldes Bey. Han bliver valgt af Indbyggerne felv 
og befræftet af Storherren, hvis Befalinger han udfør 
rer Mainotterne bekjende fig tilden græffe Religion. 
Dem tilhøre og tre fmaae ei langt fra Landet liggende 
Der, hvoraf hver regjeres afen Capitain. 

Maintenon (Francoife d'Aubignéé, Marquiſe de) 
blev født 1635 i et Fængfel i Niort, hvor hendes Foræls 
dre Conſtant d'Aubigné og Anne de Condillac dengang 
befandt fig. Hun var beſtemt til at erfare alle Lykkens 
Omvexlinger. Som et treaars Garn blev hun ført til 
Amerika, blev ved en Betjent Forſommelighed liggende 
ved Strandbredden, hvor hun næv var bleven dræbt af en 
Slange, kom tolv Yar gammel tilbage til Frankerig, 
blev opdragen med ſtorſte Haardhed hos en Slægtning 
Madame de Meuillant, og maatte anſee fig for lykkelig ved 
at blive gift med Digteren Scarron, der boede i hendes 
Nabolaug og var hoimodig nok til, ved Efterretningen 
om hendes trykkende Forfatning, at gjøre bende det dobs 
helte Forſlag, enten at betale den nødvendige Sum for 
hende, hvis hun vilde være Nonne, eller ægte hende, hvis 
hun onſkede at gifte fig. Hun valgte det fidfte og gav 
fom fertenaarigPige ſin Haand til den beromteBurlesque⸗ 
digter Scarron. Denne fynderlige Mand var ikke 
rig og fam paa alle Lemmer, men hans Familie var af 
ſtor Anſeelſe, og hans Huus var en Samlingsplads for 
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alt det Elſſkverdige og Udmerkede, Staden eiede. Vi⸗ 
vonne, Grammont, Coligni, Charleval, Pelliſon, 
Henault, Marigni og flere forſamlede ſig omkring ham 
ſom en aandrig og munter Syg. Hans Gemalinde, der 
egentlig fun var hans Veninde og Selſkaberſke, erhver—⸗ 
vede fig almindelig Kjerlighed ag Agtelſe ved fine ſelſka— 
belige Dyder, fin Aand og fin Beſkedenhed; hendes 
Dyb, figer man, var ei Hyklerie, i der mindſte giver den 
'berømre Ninon de Lenclos hende de hæderliafte Vidnes⸗ 
byrd. Efterat Scarron var død 1060, ſank hang Enke 
igjen tilbage i kummerlige Omſtendigheder. En Mars 
quis tilbød hende fin Haand, men hun afſlog Forbindels 
fen med en Mand, i hvem hun blot faa en taabelig og las 
frefuld Gjek. — Hendes Seftræbelfer, at beholde fin 
Mands Penſion, floge Feil, og dette beſtemte hende til 
den Beſlutning at forlade fit Fedreneland. En i Maris 
opdragen Prindſeſſe af Portugal ſogte ved Geſandten at 
fane en Dame af Stand og Fortjeneſte til Opdragerſte 
for fine Børn. Mad Scarron fif bette Tilbud og mode 
fog det, Da hun tog Afſteed med Mar, Monteſpan, 
overtalede denne hende til at blive i Frankerig og tilbød 
fig af pvergive Kongen et Bonſkrift om en Penſion. 
Denne blev hende tilfaaet, og Reifen til Portugal gif 
overſtyr. Mad. Monteſpan fod det et blive herved, men 
foreftillede hende for Kongen og nu forbedrede hendes 
Tilftand fig. Mad. Montefpan vilde holde de Børn, 
hun havde med Kongen, hemmelige, faftede Hinene paa 
Mad. Maintenon, fom blev deres Gouvernante. Hun 
levede dengang meget indffrænfet med fin Penſion af 
2000" Livres og tillige i den Kummer at vide af bun 
mishagede Kongen. Denne Fyrfte funde ei lide hende, 
fordi han anfaae hende for ſtinhellig og for en ſtjen 
Aand. De fidfte funde han et. udſtaae, naar de vilde 
glimre paa denne Maade. Jovrigt agtede han bende, 
thi, da man føgte en Perſon, der kunde ledſage Hertu— 

- gen af Maine til Badene i Barége , faldt hans Valg 
pan hende. Mad. Scarron blev Gouvernante for dette 
Barn, der var kommet til Verden med en vanffabt 
Fod, og, da hun nu umiddelbart ſtrev Kongen til, lyk⸗ 
kedes der bende lidt efter lidt at udflette de ufordeelagtige 
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Indtryk, Gun tidligere havde gjort paa ham. Hendes 
Elev bidrog ligeledes. dertil. Monarken legede ofte 
med ham og gladede ſig over hans kloge Svar. „Du er 
ret forſtandig““ fagde han engang. „Det maa Seg vel 
være, [varede Drengen, Jeg har jo en Gouvernante, 
fom ev Forſtanden ſelv.“ „Gaae, fagde Kongen, og 
fiig bende, at Du giver hende 100000 Franker for dine 
Bonbon.“ For diffe Penge fjøbte hun (1674) Lands 
godſet Maintenon, hvoraf hun antog Navn. Kongen 
fom fun langſomt var iftand til at venne fig til hende, 
gif fra Utilbsielighed ril Fortrolighed, fra Fortrolighed 
til Kjerlighed. Mad Monteſpan bidrog felv, ved. fin 
uftadige, ſynderlige, herſteſyge Characteer, meget til 
Mad. Maintenons Ophsielſe. Denne fik efterhaanden 
den Plads i Kongens Hjerte, ſom Mad. Monteſpan 
havde havt. Ludvig 14de gav hende en Hofdames 
Plads hos Dauphinen og fort derpaa tilbad Gan hende 
at blive Dame d”honneur, Dette afflog hun, for, 
fom hun fagde, ei at vekke Misundelſen. Men kort 
derpaa befluttede Kongen at hæve hende endnu hoiere. 
Denne Fyrſte var nu i den Alder, da Manden bebøver 
en Quinde, i hvis Bryſt han fan nedlægge fine Befyms 
ringer og fine Glæder. Han vilde blande Regjeringens 
Befværligheder med Privatlivets uſtyldige Behageligs 
heder. Mad, Maintenons bøielige Land, der fra Ungs 
dommen af havde lært, at rette fig efter fremmede Chas 
ractever, lovede ham en behagelig Selſkaberinde og en paa⸗ 
lidelig Fortrolig. Hans Skriftefader, Pater la Chais 
ſe, foreſlog ham af legitimere fin Tilboielighed ved et 
hemmeligt, men efter alle Kirkeſtikke fuldbyrdet Wgte— 
fEabs uopleſelige Baand. Dette ſteedte mod Slutnins 
gen af Aaret 1685. Harlay, Erkebiſkop af Paris, viede 
Kongen. og Mad. Maintenon i Overværelfe af Skriftefa— 
deren og to Vidner. Ludvig var dengang 43, Mad. 
Maintenon 50 Aar gammel. Ved Hoffet forefom dette 
Wgteſtkab ſtedſe tvivlfomt, uagtet tufende Tegn forraa— 
dede det, . Hun. hørte Meffe i een af de Tribuner, der 
fun vare for de Kongelige; Kongen kaldte hende uden 
Tilſetning Madame. J det Indre af Slottet kunde 
man tydeligt fee at hun var Kongens Gemalinde, Hun 
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ſtod kun et Hieblik op, naar Monſeigneur eller Monſieur 
traadde ind. Prindſerne og Prindſeſſerne af Blodet 

maatte fun med hendes Tilladelſe komme i hendes Kam— 
mer, eller og naar hun (od dem falde for at give dem en 
tør Iretteſettelſe. Hun faldre Hertuginden af Burr 
gund aldrig andet end Mignonne og blev af denne igjen 
faldt Tante. Mad. Maintenons LyÉÉe var af fort Ba⸗ 
righed. Hun yttrer fig felv fanledeg derom: „Jeg var 
født ergjerrig; Jeg beftrecd denne Tilbøielighede  Då 
de Onſker, Jeg ei længer havde, vare opfyldte, Holdt 
Jeg mig for lykkelig, men denne Ruus varede fun'tre 
Uger.“ — Hun levede efter fin Ophsielſe i et Slags 
Skilsmiſſe fra Verden. Ludvig beføgte hende dagligt 
efter Middagstaffelet, ſamt før og efter Aftentaffelet. 
Han arbeidede hos hende med fine Miniftre medens hun; 
læfte eller paa anden Maade var ſyſſelſat. Skſondt hun, 
ſomedet (od, ei vidfte eller vilde vide noget af Statsan— 
liggenderne, havde hun dog den meeft afgjorde Indfips 
delſe paa dem. Saaledes blev, ved hendes Medvirkning 
Chamifiart udnævnt til Minifter og Marfin til Overane 
fører ved Armeen i Tydſtland (1703), men Vendome 
og Catinat exileredes. Publicum dadlede hendes Feil, 
fom hendes foregivne gode Henſigter ei kunde undſkylde. 
J alt Ludvig den 14des Villie underfaftet, var fun 
ene befEjeftiget med at behage ham; og dette Slave— 
rie i en alerede høi Alder gjorde hende uldkkeligere end 
hendes trange Kaar i den yngre Alder. Hendes Breve 
indeholde de mærfværdigfte Yttringer desangaaende. 
„Hvilken Plage, fagde hun engang til fin Niece, Frue 
v. Bolingbroke, af underholde en Mand, der eier iftand 
fil at modtage Underholdning.” Kongen, ſom unders 
tiden plagede hende med ondt Lune, troede at holde hende 
ffadesløs ved Beviſer paa fin Agtelfe, ſom han aldrig 
havde givet noget Fruentimmer. Men diſſe udvortes 
Tegn formindſkede ei hendes indvortes Græmmelfe, Det 
Maadehold, hun havde foreffrevet fig, forøgede det 
Ulykkelige i hendes Stilling. Hun gjorde ei for fin Fas 
milie hvad hun havde funnet gjøre, fordi. hun frygtede 
for at drage Publikums Blik for meget paa fig og ſine. 
Selv eiede hun Intet uden Landgodſet Maintenon og en 
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aarlig Penfion af 48000 Livres. Hun vægrede fig ved 
af modtage mere. Derimod førgede hun for fine Gens 
ner. og for de Fattige. Marquis Dangeau, Barillon, 
Abbed Teftu, Racine, Defpreaur, Vardes, Buſſi, Mont⸗ 
chevreuil, Mademoifelle de Scuderi, Madame des Hou⸗ 
lieres ſtyldte hendes Bekjendtſkab deres Lykke. Den 
Velgjørenhed, hun funde viſe, lettede hende mange Be—⸗ 
fværligheder, der vare forbundne med hendes Forhold. 
Saaſnart hun fane fin Lykke befaſtet udfaftede hun Pla— 
nen tilen Auſtalt for ubemidlede Piger afStand. Paa 
hendes Bøn ftiftede Ludvig den 14de i Aaret 1636 i Ab⸗ 
bediet St. Cyr (cen Miil fra Verſailles) en Anſtalt, 
hvori 300 unge Piger uden Betaling bleve opdragne og 
underviifte af 36 Nonner og 24 Lægføftre, og ved Udtræs 
delfen udftyredes med 1000 Rolr. Mad. Maintenon gav 
dette Inſtitut fin hele Indretning, Hun udkaſtede Reg⸗ 
lementerne, ſom og ere udfomne trykte. Opdragelſen i 
St. Cyr blev under hendes Øine et fandt Monſter, og 
Inſtitutet blev hende faa meget kjerere, jo. heldigere det 
gif frem. Efter Kongens Dod (1715) traf hun fig gand⸗ 
fÉe tilbage til St. Cyr, hvor hun felv tog Deel i Unders 
viisningen faavelfom i Lege og Underholdning, og døde 
Aaret 1719. ,, Mad. Maintenons Gravminde i St. 
Cyr blev forſtyrret under den revolutionaire Regjering. 
Levningerne bleve ſamlede af Croller, Directør for Ind⸗ 
retningen, og nedlagde t nærværende Minde efter Be— 
flutning af Adminiftratorerne for det franſte Prytane⸗ 
um, Anſon, Hourier Elof, Le Febvre, Corbiniere, 
Laudigeois og Nicod i Bonapartes Conſulats tredie 
Aar.” Saaledes lyder den Indſtrift man for nerveren⸗ 
de Tid læfer paa et Monument i St. Cyr : paa den 
modfatte Side ftaae følgende BVBers: 

Les Eléves du Collége.de St, Cyr å Madame 
de Maintenon. 

Elle fonda St, Cyr, édifia la France, 
Son tombeau fut détruit, ses restes outragés; 

" La jeunesse en gémit etla reconnoissance 
Eléve une autre tombe å ses Manes vengé s. 
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"(Eleverne i Collegiet St. Cyr for Mad. Mainte⸗ 
tenon. Sun ftiftede St. Cyr, opbyggede Franferig. 
Hendes Grav blev forſtyrret, hendes Levninger fornærs 
mede; Ungdommen ſukker derover og Erkjendtligheden 
opreifer er ander Minde for hendes hevnede Maner). 
La Beaumelle har udgiver Mad. Maintenons Breve 
efter hendes" Ded (Amſterdam 1756, 9 Bind, 12). 
De ere ſtrevne med and, men med faa megen Tilbas 
geholdenhed, ſom om hun kunde forudſeet deres Be— 
kjendtgjsrelſe. Hendes torre, preciſe "og. ſtrenge 
Skrivernaade er er Billede paa hendes Characteer. 
Desuagtet ere diffe Greve intereſſante, fordi de forraade 
hiin Blanding af Religion og Galanterie, af Svaghed 
og Verdighed, der faa ofte findes i det menneſtelige 
Serre, — Derimod er det at beklage at Udgiveren har 
tilladt ſig en Mængde Forandringer, der paa ingen Maas 
de funne forſvares. Udgaven fra 1807, 6 Bind, 12 
er ufuldſtendigere end de foregagende. La Beaumelle 
har og udgivet Memoirer til Mad. Maintenons Hiſto⸗ 
rie i 6 Duodezbind, hvilke man dog maatte ønffe noget 
mere Noiagtighed. Breve og Memoirer ere udkomne 
1778 i 16 Duodezbind. Man maa dermed forbinde en 
lille fjelden Sog: Entretiens- de Louis 14 et de 
Mad, de Mainteno r leur mariage, Marseille 

1701," Der er og udfommet Maintenoniana, Carae⸗ 
cioli har Ærevet hendes Levnet. Biographierne af Reg? 
nault, Warin og Mad. Genlis ere Romaner, En ef— 
ter Haandſtrifterne forbedret og med 200 Breve forøget 

Udaave af hendes Breve er udkommet i 6 ſterke Duo— 
dezbind og indeholder: 1) Hendes Levnet af Auger; 2) 
Noticer anaaaende Damerne Villarceaux, Ninon de 
Lenclos, Richelieu, Chanteloup, d'Attigny, d' Hendis 
court, Monteſpan, Frontenac- de Villette, Brion, du 
Perxron, La Maiſonfort, Glapion, Laviefville, Caylus, 
Dangeau, Ventadour og Hertuginden af Burgund, vis 
dere Hertugen af Noailles, Abbed Teftu, Abbed Gobe⸗ 
lin, Grev St. Geran, Cardinal de Noailles og Kong 
Philip den ste af Spanien; 3) Mad. Maintenons 
Underhoͤldninger med nogle Damer af Sr. Cvr; 4) Mad. 
Maintenons Mindeſtrifter om de flygtige Proteſtanters 
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og Hugonotters Tilbagekaldelſe; 5) hendes Varker i 
Vers og Proſa; 6) hendes Teſtament; 7) Breve fra 
Biſkoppen af Chartres, Godet des Marais, ſom godts 
gisre hendes Formeling med Ludvig 14de; 8) Kongens 
Breve til Mad. Maintenon. — Af Mad. Maintenons 
Familie mærkes Grev d'Aubigné, Lieutenart; General 
og Gouverneur af Berri, hvis: Datter blev gifte med 
Hertugen af Noailles, ſiden Marſchal; videre en Søns 
nedatter af hendes Moders Søfter, der; blev gift med 
Marquis Caylus og ved ham blev Moder til den berom⸗ 
te Grev Caylus. 

Mainz eller Maynz, fordum Hoved- og Reſident⸗ 
ſtaden i Erkeſtiftet og Churfyrſtendommet Maynz, ligger 
ved Rhinens veſtlige Bredde, hvor Mainfloden falder ud 
i den. Den er en gammel og anſeelig Stad og havde 
forhen 27000 Indb., nu omtrent 25000. Fra Lune⸗ 
viller⸗ til Pariſerfreden hørte Mainz til Frankerig og var 
Hovedſtaden i Donnersbergs Departement. Efter Fres 
den til Paris blev den beſat af Preuſſer og Oſterriger og 
er fiden overlade Storhertugen af Heſſen⸗-Darmſtadt 
fom Crftatning for Hertugdommet Weſtphalen, der borte 
byttedes til Preuſſen. Som Fæftning er Main; af ſtor 
Vigtighed; Bærferne ere meger forſterkede og forogede 
afde Franſte. Gaderne ere for det meſte trange og ſtjeve, 
dog finder man blandt Bygningerne hiſt og her. anfeelige 
Paladſer. Det forrige Refidentflot, Martinsburg, 
brugtes af de Franffe ſom Magafin for Mainzes Hans 
delsvarer. Ligeoverfor Mains Udløb lage der churfyrſte⸗— 
lige Lyſtſlot Favorita med fine Haver og en fortraffelig 
Udfigt over Jhin og Main. Men ved de fenere Belei— 
ringer er hiint Lyſtſlot, eet af Domkirkens ſtore Taarne, 
Jeſuiterkirken og mange andre offentlige og private 
Bygninger forſtyrrede. Domkirken indeholdt en koſtbar 
Skat og mange ſtjonne Gravminder, hyvilke dog for 
Storſtedelen ere forfvundne. Kloſterne ere ophævede og 
tildeels forſtyrrede ſom Carthauſerkloſteret. Blandt 
Hoſpitalerne er det i St. Rod) med fir Boatrykkerie, 
Strompe⸗ og Tøifabrif mærkeligt; af andre Bygninger 
mærkes Raadhuſet, Toihuſet, Redoute: og Balhuſet, 
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det adelige Selſtabshuus, Rideſkolen ꝛc. Blandt Arms 
tiquiteterne findes monumentum Drusi eller Eichel⸗ 
ſtein ner ved Volden feran Mainz. Univerſitetet, der 
blev ſtiftet 1477, forſynedes 1746 med nye Statuter 
og Privelegier, ſamt med et ſtisnt Bibliothek, en mes 
dicin Hav: og et anatomiſk Theater og forbedredes faas 
ledes af Churfyrſt Frederik Carl, at en hoitidelig Sne 
ſtauration fandt Sted med famme 1784. De Franffe 

"forvandlede det 1798 til en Centralffole og denne igjen 
1802 til et Lyeeum. $ Aaret 17803 anlagdes her een 
af Frankerigs fem ſtore medicinſte Skoler. Ved 

Mainz gaaer en Skibsbroe, 450 Skridt lang, over 
Rhinen til den ligeoverfor liggende lille befæftede Stad 
Caſſel (Kaſtel), der tilligemed Mainz ſelv udgjsr en tydfE 
Forbundsfeſtning. — Churfyrfterne af Mainz eiede bes 
rzydelige, men adſpredt liggende Lande med omtrent 
340,000 Indb. Erkebiſkoppen af Mainz var den førs 
fte af TydfElandé fre geiſtlige Churfyrſter og der hellige > 
romerſte Rige Erkecantsler for Tydſktland. Som fan- 
dan, havde han Rigsſeglet og Rigsarchivet i fin Forva—⸗ 
ving, Han havde Directorium paa Rigsdagen log i 
Churfyrſtecollegiet ſaavelſom ved Valgforretningerne; 
han viſiterede Rigsretterne, udffrev Deputations⸗ og 
Churfyrſtedage og indſatte Rigsvicekantsleren og alle til 
Nigshofcancelliet hørende Perſoner. Ved Freden i Lus 
neville bleve alle de tydſte Lande paa den venſtre Rhin— 
bred aftraadde til Frankerig, og Churfyrſterne af Mainz 
ophørte under denne Benævnelfe. Den fidfte Erkebiſkop 
erholdt til Erſtatning Aſchaffenburg og Regensburg m. 
m. og Titel af Churfyrſte af Aſchaffenburg. Landene ere 
fiden feculariferede og Churværdighederne ere aldeles ops 
hævede. 

Majo (Angelo) Abbed oa Cen af Opſynsmendene 
ved det amfrofianffe Bibliothek i Mailand har gjort fig 
Berømt og fortjent ved Opdagelfen og Udgaven af adffils 
lige Sfrifter fra den græffe og romerſke Oldtid. 
J Aaret 1814 udgav han de i en Coder opdages 
de Fragmenter af tre forhen utrykte Taler af Cis 

cero (Mailand hos 5 i Aaret 1815 udgav 
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han nogle hidtil ubekjendte Skrifter af Cornelius Fronto, 
efrer Cicero een af de ſtorſte romerſke Talere, født i Afri⸗ 
fa og Keiſerne M. Aurelius og L. Verus's Lerer. Her⸗ 
til fpiede han nogle Breve fra M Aurelius tilligemed ans 
dre ſmage Stykker og Fragmenter af gamle Skribentere. 
Ligeledes udgav han ſamme Har betydelige Fragmenter 
af 3 Taler af J. Aurel. Symmachus (en berømt lats 
Taler i Midten af det 4de Aarhundred) af en Coder i det 
ambroſianſte Bibliothek med critiffe og hiſtoriſte An— 
merkninger. Samme Aar erholdt man et nyt Uebytte 
af hans utrættede Forſtninger, beftaaende af omtrent 
60 endnu udgivne Vers af Plautus's Vidularia, af Mas 
lerier til Terentſes Lyftfpil med en gammel Comentar, 
af Iſæeus's fuldſtendige Tale om Kleonyums's Arv og des⸗ 
uden en Tale af Philoſephen Themiftius; tilſidſt ſtal han 
have cpdaget nogle Bøger af Dionyſius fra Halicars 
nas's Hiſtorie, og man venter med Længfel Udgaven af 
56 homeriſte Billeder med 600 Vers af det ældfte homes 
riffe Haandffrift, ſom denne lærde Sefuit ligeledes hat 
opdaget og forkyndt. 

Majolika en ældre Benævnelfe for Fayance, hvile 
ken Nogle ville udlede af Opfindereus Navn, Andre af 
den baleariſte Øe Majorka. 

Ma jor domus. varen Titel for de høiefte Hofem⸗ 
bedsmend idet gamle frankiſte Rige (See Pipin). 

Majorano (Gaetano). Denne under Navnet 
Caffarelli ſaa beromte Sopraniſt, var fodt ved Aaret 
1703 i Bari i Kongeriget Neapolis, hvor hans Fader 
var Landmand. Han bleven Difcipel af Porpora ſaa⸗ 
velſom Farinelli, hvem han lignede i Bersmmelſe og Tas 
(ent men ei i Beſtedenhed. Man veed pan hvad Maade 
Porpora undervifte denne Sanger, hvis Fordringer 
vare ham forhadte. - Fem Mar ſyſſelſatte han ham uafs 
brudt med de førfte Elementer; forſt i det ſſette lærte 
han ham Articulation, Udtale og Declamation. Ved 
ſamme Mars Slutning overraffede Porpora ham med 
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den Erflæring, at han ei kunde lære ham mere, da han 
var Italiens og Verdens. forſte Sanger … Aar 1730 - 
begav Caffarelli'fig.til Eugland, hvor ban fatte alle Tilbøs 
rere i Forbauſelſe. Efter fin Tilbagekomſt til Italien 
fang han paa adffillige Theatre med overordentlige Bis 
fald. IJ Aaret 1740 fang hani Venedig; man beret—⸗ 
fer, at han der een enefte Aften erholdt 700 Zecchiner. 
Han famlede i fort Tid en faa betydelig Formue, at 
han funde kſobe Herſtabet Santo Dorato, hvortil han 
antog Titel af Duca og hvilfet han teftamenterede en 
Neveu. Ikke deſto mindre vedblev han at ſynge i Klor 
fterne og Kirkerne og lade fig dyrt betale. Han ber 
ſogte blandt flere Stæder Paris. — Ved fin Død 1783 
efterlod han fin Neveu en aarlig Indkomſt af 12009 
Ducater. 

Majorat betyder i vidtloftigſte Forſtand enhver 
Arvefolgeorden, der beſtemmes af Alderen. Der gives 
tre Slags Majorater: 1) Primogenitur eller Sørftes 
fodſelsret, hvorefter altid den ældfte af den aldſte 
Linie, erholder Succeſſionen. Efter denne Lov er 
Thronfolgen ordnet i de fleſte europeiſte Stater; paa 

famme Maade ſuccedere Lorderne i England og 
den nye høie Adel i Frankerig. 2) Majorat i 
indftræntet Betydning falder den ældfte af de Slagt⸗ 
inge, der ere nævmeft i Graden, til "Arvefølgen. 3) 
Seniorat giver altid Arvefolgen til den ældfte i hele 
Familien, uden Henſyn til Slægtffabets Nerhed. Føls 
gende Tabel vil bedſt viſe Forfjellen i denne Arve—⸗ 
folgeorden: 

I II 

o o 
—— R—— 
——— enes. 

I V— —N 

————— A B Cc 
V— V—— 
4 5 a b…e 
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I, Under⸗Deſcendenter. Doer A, efterat hans 
ældfte Søn I er død før ham, faa fuccederer efter Forſte⸗ 
fødfelsretren hans ældfte Sonneſon 4, efter det egentlige 
Majorat hans anden Søn 2, og efter Senioratet hans 
Broder B. II. Underſideſſeatninge Doer A, efterat 
hans Broder B og dennes ældfte Søn a ere døde før ham, 
faa fuccederer efter Førftefødfelsretten den ldſte Bros 
ders Sønneføn d, efter Majoratet den anden Broderſonb 
efter Senioratet Faderens Broderſon O, naar nemlig 
Onkelen D er død iforveien ; Tevede denne tilkom Arve— 
følgen ham, ei alene efter Senioratet, men og efter 
Majoratet. 

Majorennitet eller Myndighedsalder er den Al⸗ 
der, man naaer efter tilbagelagt Mindreaarighed (Mis 
norennitet), og hvori man. efter Lovene er berettiget 
til, felvftændigt og efter egen Villie af beførge fine Ans 
liggender uden en — Mellemkomſt. 

Major ka (Mallorfa), den ftørfte af de balearifke 
Her, tæller paa 92Qvadratmile-henimod 140000 Indbya⸗ 
gere oer fordeelagtigt udmerke fig ved deres Arbeidſomhed 
og Tapperhed. Hovedprodukterne ere Viin, Korn, Salt, 

Olie, Saffran, Ovæg og Vildt, Norifyften er bjerge 
fuld.” Hiſt og her finder man Coraller ved Kyſterne. 
Sens Hovedftad heder Palma eller og Majorka (Mallor⸗ 
fa), er befeſtet efter den nyefte Maade, har en Havn, 
et Univerfitet og et Biſpedom, der ftaner under Valens 
cia. Den er og Reſidenſen for. General - Capitainen 
over de baleariffe og pythyuſiſte Øer, ſom tilſammen 
udgjøre Kongeriget Mallorca. — Stadens Indbyggere 
beløber fig til 23,500. Man forfærdiger her gropt 
Toi, Taffent og meget fiint indlagt Snedkerarbeide. 
Havnen Porto Pi er fortræffelig og befEyttes ved ERE 
St. Carlos. 

Maire kaldes den forſte Horighedsperſon ved enc om⸗ 
mune i Frankerig. Fordum forte kun de Se Magiſtrats⸗ 
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perſoner i nogle Stæder ſom Paris, Bordeaux ꝛc. denne 
Titel. Paa lignende Maade kaldes Borgermeſtereni 
de fornemſte engelſke Steder Mayor. Den i London og 
dem i York føre i deres Embedstid Lordstittel. Lord⸗ 
Mayoren af London væiges almindeligt den 29de Sept, 
og hang høitidelige Indfættelfe freer den 29de Øct., hvil⸗ 
ken Dag derfor: kaldes Lord Mayor Dag. Lord-⸗Mayoren 
begiver fig paa: ſamme i et prægtigt Tog fra Guilds 

hall (Raadhufet) til Weſtminſter, aflægger Kongen Tros 
ſkabseed og vender derpan tilbage til Guildhall, hvor et 
koſtbart Maaltid ender Dagen, der hoitideligholdes over 
hele London. Lord Mayorens Magt udſtrakker fig over 
hele London, over ſammes Forftæder og nogle Mile over 
Themfen. Han er den overſte Dommer. der, har 26 
Aldermænd til Biftddere og ſtore Indkomſter men og ſto— 
re Udgifter, da han dagligt maa holde aabent Taffel. 

I fit Embedsforelſes Aar beboer han det prægtige Mans 
fionfoufe. Efter ſammes Forløb indrager han igjen fin 
Plads blandt Aldermendene. Maar han vifer fig i fin 
Vardigheds Glands Sliver et Sværd tilligemed to Solv⸗ 
ſceptere baarne foran ham. — Paa Kongens Kroningsdag 
føreftaaer Lord-Mayoren, fom een af de førfte Kronems 

bedsmoend, en kongelig Mundſtjſenks Function. 

Mais en amerikanſt Kornart, der ogſaa kaldes 
tyrkiſt Hvede, giver ét meget gode Meel og trives ſelv 
"paa maadelige Marker, hvorfor den og er flyttet til andre 
Verdensdele. 

Maittaire (Michel) en beromt Gramatiker og 
Bibliograph. Han var fodt 1668, erholdt den anden 
Lererplads ved Weſtminſterſtolen og dode 1747. Den 
lærde Verden fylder ham en Rekke gode Udgaver af de 
latinſte Claffifer, fom udkom i 28 Duodezbind fra 17 ris 
2719 i London; videre de befjendte Annales typogra- 
phici, ab artis inventæ origine ad 1557 cum ap- 
pendice ad annum 1664. Dette fortrinlige Værk 
har Panger 1797 udgivet isen nye Skikkelſe, uden dog 
ved den nye Bearbeidelſe at gjøre det gamle Vark over⸗ 
flødigt, thi over Halvparten af ſamme beſtaaer af Ane 
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merkninger og Afhandlinger, "hvoraf: Panzer ingen 
Brug har gjort. —$ Aaret 1789 udkom et Supplement 
af Denvs til Maittaire,: hvert over 6000 i det 15de 
Aarhundred trykte Boger ere tilkomne. Man har ends 
nu andre Verker af Maittaire ſom hans: Historia Ste- 
phanorum, fjané historia typographorum aliquot 
Parisiensium, hans græcajlinguæ: dialecti etc. 

Makrobiotik (af det græffe makros lang, Bios 
Liv) kaldes Kunſten at forlænge Live, At forlænge Lis 
vet er fun i en vis Henſeende muligt. - Den abſolute 
Livsvarighed er beſtemt for Menneſket efter Naturens 
Love, men høift ſtelden naaer det Maalet for det muligt 
fængfte Liv, men det forfortes ved mangebaande fiendt⸗ 
lige Paavirfninger;; Dog onſter hvert Menneſte faa 
gierne et langt Liv; alerede den af Naturen indplantede 
Drift binder Menneſtket cif Livet. Ale Nationer, efter 
deres forſt jellige Grad af Cultur, efter deres Sæder og 
Kundſtaber have forført at give Anviisningtil Livets 
Forlengelſe. Erfaring færte at fjende de Liver fiendtlige 
Paavirkninger faavelfom de ſamme gunſtige, undgaae 
hine og fremme diſſe. Da man holde Sundhedens Ved⸗ 
ligeholdelfe "for tilſtrekkelig til Livets Vedligeholdelſe og 
Forlengelſe, faa var man ifær opmorkſom paa denne, og 
troede at have giort alt,” naar blot Sundheden blev ved⸗ 
Tigeholdt, ingen Sygdom kunde fremkomme og den alez 
rede. begyndte faa ſnart ſom muligt ryddedes af Veien. 

Legerne bemægtigede fig derfor gandſte denne VidenfEabs 
Mark og betragtede den fom et Anhang til Medicinen. 
Deraf opkom den medicinſke Diæterit, hvortil man lide 
efter lidt havde mange Anviisninger, der dog i Forſtnin⸗ 
gen blot vare enSammenſtilling af forſtjellige Resler til 
at "vedligeholde Sundheden: Denne Diatetik oms 
fattede dog ei Makrobiotikens Asle, men var fnarere fun 
en enkelt Deel af ſamme, ſom maatte ordnes under fams 
mes hoiere Standpunkt. Den medieinſte Diætefif oms 
fatter blot den nærværende individuelle Sundhedstilſtand 
hos Menneſtket, føger blot at vedligeholde dets relative 
Sundhed, Makrobiotiken gaaer: videre, den ſoge at fore 
længe Livet ſelv til en abſolut Livevarighed, ſoger at er⸗ 
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kjende og undgaae alle Livets Fiender, fremme de Paa⸗ 
viekninger, der befordre Livsvarigheden, og forſaavidt 
indſtrenker den endog tit Medicineni, Anvendelſen af 
heroiſt farlige, Fremtidens Livsvarighed ſtadelige Mid— 
ler, felv i for hurtig Bortfiernelſe sg Undertrykkelſe af 
mange Sygdomme. | Dette Makrobiotikens højere Maal 
betragtede fornemmelig den berømte Hufeland iſit Skrift 
Kunſten at forlænge det menneſkelige Liv og han naaede 
det meer end nogen af fine Forgiengere. Hans indtræne 
gende, hjertelige Tone, Klarheden i hans Fremſtilling, 
Grundigheden i hang Underføgelfer om Skabningernes 
Livsvarighed, Dyrenes overhovedet og Mennef£ets ifære 
deleshed, Beſtemmelſen af Menneſkets abſolute og rela⸗ 
tive Livsvarighed, en noie Underføgelfe om det mennefke⸗ 
lige Liv, detg Hovedmomenter og den hoiere og intellec⸗ 
tuelle Fulkommenheds Indflydelſe paa ſammes Varighed, 
Livsvarighedens ſpecielle Grundlag og Kjendetegn, faas 
velſom Fordringerne og Betingelſerne for et langt Liv, 
endelig, en gavnlig Critik af de ældre og nyere Methoder 
til at forlænge Livet ſaavelſom Faftfættelfen af den eneſte 
mulige og paa det menneſtelige Liv paſſende Methode, 
en practiſt Afhandling om alt hvad der hav ſkadelig Ind⸗ 
fiydelfe til af forforte Livet og velgjørende Indflydelſe 
til at forlænge det, fornemmelig den levende Fremſtilling 
af den inderlige Forbindelſe mellem det fædelige og intel⸗ 
lectuelle og phyfiffe Liv, giver denne Bog Fortrinnet for 
alle andre over ſamme Gjenſtand, og retfærdiggjøre det 
almindelige Bifald, hvormed den blev modragen. 

Malabar eller Malebar 2: Landet omkring Mas 
le, et ſtort Landſkab pan den indiſte Halvse paa denne Sis 
de Ganges langs den veſtlige Kyſt. Sadvanlig forſtaa⸗ 
er man under denne Benævnelfe blot Kyſten fra Goa til 
Forbjerget Comorin. Den kaldes og Peberkyſten af fit 
fortrinligſte Produkt. Den er frugtbar paa Riis, Pe⸗ 
ber, Ingefær, Cancel; Edelſtene, Frugter og inddeles 
i forſtjellige Kongeriger, hvoraf de fornemſte ere Calicut, 
Coin, Cananor, Cranganor, Angamele, Maniga⸗ 
le, Tanor, Travancor ꝛc., ſom regjeres af egne. Fyrſter⸗ 
De fire ſtore Floder hede Pergera, Panage, Cranganor 



mal 341 

og Cochin. Indbyggerne, ſom og kaldes Tamulier, er 
af mere fort eller ſortguul end bruun Farve og af en bes 
hagelig Anſigtsdannelſe. De mangle ei naturlige Ev⸗ 
ner, men deres moralffe Godhed betvivles af de flefte 
Sagttagere. Deres Sprog er et Hovedſprog i Offindien- 
Malabarerne inddeles ligefom de øvrige Beboere af Hin⸗ 
doſtan i forfFjellige Caſter eller Stammer, og Stammen 
Paria er heri fan dyb Foragt at naar een af ſamme 
koinmer cen af Nairernes eller Soldaternes Stamme for 
nær, har denne Ret at hugge ham ned paa Steder, De 
have ſamme Religion ſom Hinduerne men tilbede flere 
Afgudsbilleder. For nærværende Tider det hele Land 
med fine Fyrfter affængigt af Englænderne; fordum var 
Handelen for Størftedelen i Portugiſernes og derpaa 
Hollændernes Hænder. 

Malacca, en ftor Halvøe i Afien, danner den fyde 
lige Deel af den indiffe Halvoe vaa hiin Side af Gan⸗ 
ges. Den er fFildt fra Øen Sumatra ved Malaccaftræs 
det, Der findes tre Smaakonger, nemlig i Ilhor, Was 
hang og Queda, hvilke ere Kongen af Siam ſkatſkyldi—⸗ 
ge. Landet er fortrinlig frugtbart paa Riis og Peber; 
videre leverer det Elfenbeen, Spanſkror „noget Guld 
0 Men Hovedhandelen beftaaer i det meget fine Tir, 
hvoraf Hollænderne i de ſidſte Tider aarlig affatte 20000 
Centner i China og 5000 Centner i Curopa. Foruden 
Staden Malacca have Hollænderne Factorier i Queda, 
Pera og Ligor paa Oſtkyſten af Halvøen. Indbyggerne 
paa Malacca ere Malayer. 

Malaga en anfeelig Stad med en ſtjon, ved en 
lang Soedemning ſikkret Havn ved Kyſten af det mids 
dellandfEe Hav i det ſpanſte Kongerige Granada. Den 
er Sædet for en Biſkop, ſom ſtaaer under Erkebiſpen af 
Granada og har 42000 Indb., der drive en udbredt 
Handel med Viin, Olie, Figener og andre Sydfrugter. 
J Aaret 1803 løbe 3021 Sfibe ind i Havnen blandt 
hvile 2420 vare ſpanſte. Malaga hører til de faa Stæs 
deri Spanien, ſom under den franffe Occupation aldrig 
var beſat af de Franke. … 
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Malagrida (Gabriel) en fanatiſk Jeſuit, der blev 
breæendt i Liſſabon ien Auto da fe den 21be Sept, 1761. 
Han var født i Turin og blev af ſine Foreſatte ſendt ſom 
SMiffionær til Li abon, hvor hans ſtormende Iver og fyr 
rige Veltalenhed ſnart fEaffede ham en glimrende Anſeel⸗ 
fe. Alle vilde have ham til SÉriftefader gm alle ærede 
"ham og betragtede ham forret Orakal. Men, da Her⸗ 
tugen af Aveiros Sammenſvargelſe mod Kongen af 
Portugal udbrod og mislykkedes blev ban tilligemed to 

andre Jeſuiter anklaget ſom Medſkyldig. Han havde 
lært, at en Konges Mord, der forfulgte de Hellige, et 
engang var en Efterladelſesſyad. Jefuiterovdenen- blev 
forviift, men de tre Anklagede, hvad enten man ei funs 
De beviſe noget imod dem eller ei kunde erholde deres 
verdslige Affraffelfe fra Bom, bleve overgivne Inquiſi— 
tionen fom Kjettere og Malagrida ifær paa Grund af 
hans to Skrifter: Om Antichriſtens Levnet og Rige (paa 
Latin), og den hellige Annas Levnet , "forfærdiget ved 
den velfignede Jomfrue Marias og hendes hellige Søns 
Biſtand (i dér portugififfe Sprog). Begge Bærfer 
forraade en ved religisſt Sværmerie forvirret Hjerne. 
For Dommerne erklærede han fig for en af Gud ſendt 
Apoſtel og tilffrev fig Magt at giore Mirakler. Under 
Fans Proces døde Marquien af Tancors, General⸗Gou—⸗ 
verneur af Eſtremadura, og Cafteller i Liſſabon, ſamt 
alle Forter véd Tajo gave Artillerieſalver felv om Natten 
for at høitideligholde hang Død. Dette hørte Malas 
grida og troede at de tilkſendegav Konaeng Dod. Han 
forlangte derfor neſte Morgen et Zorhør, hvori ban ſom 
foregiver Beviis paa fin guddommelige Sendelſe erkléere— 
de, at Gud Natten iforveien havde aabenbaret ham 
Kongens Død. Dette afaiorde hang Dom. Han blev 
brændt i ſit 78de Mar fom Bedrager, forſtokket Synder, 
og Udbreder af kjetterſte Lerdomme (Sammenl. Art. 
Pombal). 

Malayer. Dette Folks Oprindelſe, hvis Sprog 
forſtaaes i en ſtor Deel af Aſien, fornemmelig paa Øers 
ne, lader ſig ei med Vished angive. For 1160 efter 
Chr. boede ved Floden Malaye (Malaju) paa Sumatra 
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Fiſtere, der ſtode under Kongen af Siam og kaldtes Urang 
Malaiu, Folk fra Malaju. J Aaret 1160 valgte de 
fig et Overhoned, Siri Turi Bowana, og nedſatte fig Paa 
det ligeoverfor lignende fafte Land ei langt fra Hutſchong 
Tanah (Landets Ende). Af dem befom Landet Navn 
af Tanah Malaju Malayernes Land, ſom urbredede fig 
med Folket til Tenaſſerim. Her byggede de Staden 
Singapura. Én Konge ti en Deel af Stor; Java, ved 
Navn Madfhavabit, undertvang Endeel af Sumatra 
og angreb afte Malayerne, men diffe forfvarede fig tap⸗ 

pert og ſatte fig faſt Landet. Wed Aaret 1252 maatte 
de forladte Singapura og træffe fig nordligere: Dengang 
opbyghede de paa Veſtkyſten Staden Malacca (Malaya). 
J Aaret 1276 beſteeg Sultan Mahomet Schah Thro— 
nen i Malacca. Han indførte den muhamedanſtke Relis 
gion og forøgede fin Magt ved Linga, Bintam, Dſcho— 
hor, Patani, Queda, Peira og ved Gampa og Aru paa 
Sumatra. De følgende Konger udvidede Riget, ved | 
Giftermaal og Erobringer (Andraghire, og Paſt paa Su⸗ 
matra ſamt Pahang) ſluttede Forbund med China, floge 
Makaſſarerne og gjorde fig berømte i det oſtlige Hav og 
paa Molukkerne. Albuquerque erobrede Malacca 1511 
under Mahomet Schah. Siden var Dſchohor (Johor) 
Reſidenſen. Sultan Abdul Djalier Schah flyttede ved 
Aaret 1700, da han blev forladt af Dſchohorerne, fit 
CSæde til Landet Pahana. Af hans Efterfølgere blev 
den 1785 regjerende Fyrfte Hollænderne underdanig. 
Alerede længe før Albuquerque havde Malayerne fom et 
driftigt, vindeſygt, handlende og tappert Folk udbrede 
ſig i det hele oſtlige PerHav; overalt toge de Beſiddelſe 
af Kyfterne og trængte Landers Beboere tilbage til det 

Indre af Landet. Nogle Malayer kom endog” til Las 
dronerne, Pelewøerne, Carolinerne, ja endog til de 
venſtabelige⸗/ Societets,, Maxqueſasberne og Ny Seer 
land. Selv i Riget Wydah faa Guineakyſten i Afrika 

har man fundet handlende Malayer, der vare komne 
herhid tvers igjennem Afrika fra Forbjerget Guardafui. 

De Forfolgelſer og Undertrykkelfer, de have maattet 
taale af deres Store, Siamerne, de madſchapahitiſte 
Konger, Portugiferne og Hollenderne have endnu mere 
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adſplittet denne Nation og foranlediget, at Malayerne 
tillade fig den ſtrekkeligſte Hevn og de. fryateligfte Grus 
ſomheder · Deres Had imod andre Troesbekjendere 
foroger deres Mord: og Hevnelyſt. — Efter andre 
Skribentere f. Er, Sprengel kom de ældre Malayer fra 
Indiens Faftland til Sumatra før 1276 og befolkede og⸗ 
faa de andre oſtindiſke, molukkiſte, philippinſte Mer og 
Formoſa, felv Sydſoeserne og Madagafcar, hvis Ind⸗ 
byggeres felleds Oprindelſe bevifes ved Lighed i Sproge⸗ 

ne f. Cr. det ſundaiſke og javaiſte med det hoimalayiſte. 
De vare i ældre Tider Afiens ſtorſte Handelsnation, 
hvis kyrſter underholdt ſtore Flaader. 

Malchus (Carl Auguſt) Greve af Marienrode, 
Miniſter for Finanſerne og det Indre i det forrige Kon— 
gerige Weſtphalen, blev født i Mannheim 1779. Hans 
Fader var' hertugelig zweibrückiſt Borgfoged og Overops 
ſynsmand over alle hertugelige Bygninger. Hertug 
Carl, hans Godfader, bemarkede Anlæg hos Drengen 
og ſorgede med Deeltagelfe for deres Udvifling. J fit 
15de Aar fom han paa det ved Mannheimer Gymnaſiet 
værende Convictorium. Efter to Aars Forløb gif han 
til Afademierne i Heidelberg og Goͤttingen. Aar 1790 
blev: han paa Puͤtters Forſlag Privatſekreteer hos den 
fil Statsminiſter i Mainz udnævnte Greve af Weſtpha⸗ 

. den. Her erholdt han i det mindſte ved de politiſte Cor⸗ 
reſpondencer en meart god forberedende Udſigt over Tors 
retningsgangen. Nyttigere for ham var hang Beſtjef⸗ 
tigelſe hos Greven ſom Legationsfefreteer, da denne 
1791 udnævntes tij £, f£. Minifter ved Churhoffet i Cob⸗ 
lenz, da Wienerhoffets dobbelte Forhold ſom Riasover⸗ 
hoved og fonverain Magt, de franſke Prindſers Ophold 
i Coblenz, Rigsdagen og flere ved de ſardeles Tidsbegi— 
venheder foranledigede Omſtendigheder, gave denne 
Miffion en hoi Grad af Vigtighed. Han ledfagede Mis 
nifteren til Mederſachſen og til Bien og vendte derpaa 
tilbage til Hildesheim far at iagttage def, angaagende det 
nordlige Tydſtlands Neutralitet forſamlede Convent, 
da Miniſteren ſelv havde maattet begive fig bort formes 
delft det keiſerlige Hofs Misbilligelſe. Han havde ved 
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denne Tid paa officiel Foranledning forfattet adſkillige 
ſmaae Skrifter, der havde Henſyn til den Tids Omſten⸗ 
digheder og Begivenheder, J Aaret 1799 traadde han 
i en nye Virkekreds ſom Domſekreteer, Sfatactuar og 
Hofretsaſſeſſor. Med denførfte Plade var tillige. Fors 
valtningen af Domcapitlets Formue forbunden: og ſom 
Skatactuar var han dets Confulent i Landsanliggender. 
J denne Egenſtab forte han den hildesheimſte Bondepro⸗ 
ces, ſom han lykkeligt endte, fornemmelig ved ſit 
Skrift: om den hoiſtift-hildesheimſte Statsforvaltning. 
J Løbet af ſamme ſkrev han endnu to andre Verker om 
Proceſſen ſelv og om Acciſen. Ved hiint Skrift var 
han og bleven bekjendt for Berlinercabinettet og blev, 
ved Hildesheims Indlemmelſe i det preusſiſte Monars 
die, udnævnt til Medlem af Special⸗Organiſations 
Commisſtonen. Bed denne Udmærfelfe, ſaavelſom 
ved den af ham fuldbyrdede Afſtkaffelſe af Kloſtre og 
Stifter og endelig derved, at hang Commiſſionsacter, 
loco instrudtionis, bleve fendte til de øvrige Pros 
vindſers Organiſations-Commisſioner, blev han ſerdeles 
bemerket i fin Virkekreds. Efterat han nu og havde res 
guleret Skatteveſenet, ſamt virket med i andre Indret⸗ 
ninger til Landets Opkomſt udnævnte Kongen af Preuss 
fen ham til virkelig Krigs: og Domaineraad ved Kams 
meret i Halberſtadt, holken Poſt han fra 2803 foreſtod 
med fin fædvanlige Virkſomhed. Endnu mere Leilighed 
åt øve denne fik han efter Slaget ved Jena, da alle de 
Forretninger; Kammeret fik ved den fiendtligeOccupation 
bleve ham alene overdragne. Med Oprettelſen af. Kens 
geriger Weſtphalen begyndte den vigtigſte Periode i hans 
politiſte Virkſomhed. Han blev 1803 valgt til Stats⸗ 
raad og var tilligemed den magdeburgſte Kammerpräéſi⸗ 
dent v. Buͤlow den enefte af alle Medlemmerne i. Fis 
nansſectionen, der beſad practiſt Kundſtab i Tinanéfås 
get og overvandt lykkeligt de uendelige Vanfkeligheder 
der. finde Sted ved en nye Stats Organiſering. Han 
blev inden fort Tid General, Directeur for SFattevæfer 
net, General:Liquidator for Statsgjelden og Generals 
Directør for Amortiſationscaſſen; de to ſidſte Poſter 
nedlagde han døg ſnart igſen. J denne Tid forfattede 
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han alle de Decreter og Inſtructioner, der ſtode i For⸗ 
bindelſe med denne Forvaltningsgreen og virkede overho⸗ 
vedet til Indretningen af der nye Finansſyſtem. Des— 
uden blev han brugt ti adſtillige Miſſioner: 1808 gif 
han tih Berlin i Anledning af de reſerverede Domainers 
Deling; 1810 til Hannover for at indlede diſſe Pre— 
vindſers Organiſation, 1810 og It til Paris for at afse 
gjøre Domaineſtridigheder og endelig 1313 til Keiſer 
MNaboleon førft til Mainz og fiden til Magdeburg. I 
Aaret 18141 maatte han , trods fine Modforeftillinger 
hos Kongen, modtage Finansminiſterpoſten, hvormed 
1812 Styvelfen af alle Troppernes Underholdning og 
1813 Miniſterium for det Indre blev forbundet. Sams 
me Aar blev han Cemmandeur for den weftphalfe Kros 
nes Orden og ophoiet i Greveſtanden. Da hans Beſty— 
relſe og hans Perſonlighed efter "det weſtphalſte Riges 
Oplosning paa det: heftigſte blev angreben, forfvarede 
han ſig ved Skriftet: Ueber die Verwaltung der Finans 
gender Koͤnigreichs Weſt phalen, beſonders ſeit dem Mos 
nate April 1811” (Om Forvaltningen af Kongeris 
get Weſtphalens Finanſer, iſar fra Maaneden April 
1814), hvilfet hidtil er blevet uigſendrevet. Han 
privatiſerer for nærværende Tid i Heidelberg og lever for 
Videnſkaberne. Han har givet Efterretninger om fig 
ſelv i Zeitgenoſſen (1ſte B. 3die Hefte). 

Maldiver, Malediver eller maldiviſke Øer 
de omkring Male liggende Øer, kaldes et af omtrent 
1200 Der beftaaende Archipelagus i det indiſte 
Hav fra 8de Grad N. B. til 4de Grad S. B. Portu⸗ 
giſerne, ſom bleve drevne derhen 1512, bragte dem i 
Rye for deres Cocosnodder og Cauris (et Slags Skal⸗ 
ler, der bruges paa adſtillige Steder: ſom Skillemynt). 
Man finder desuden ogſaa der megen Hirſe, Frugter, 
Skildpadder, ſorte Coraller og Ambra. Men de fleſte 
ere ubeboede og ufrugtbare Sandbanker. Den i Mids 
fen liggende Øe Male er den ſtorſte og Kongens Ops 
holdeſted. Den er næften cen Miili Omkreds. Mal» 
diverne tale et eget Sprog. De lære det arabiffe og 
malayſke for Handelens Skyld. Deres Religioner 
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den muhamedanſke. De fEildres ſom aandrige, tappre 
tildøielige til Kunfter og Videnſkaber, virkſomme og 
duelige. Iſer udmarke de fig i at forfærdige Baſtmaat⸗ 
ter, Cattuner og Silketsier, hvilke de fælge” eller 

bortbytte. ER 

Maleachi, Malachias, er den ſidſte af Hebræer⸗ 
nes faa kaldte 12 ſmaae Propheter. 

Malebranche (Nicolas) blev? født den» 6te Aug. 
1638 i Maris, hvor fans Fader var fongelig Sekreteer 
og Skatmeſter · Hans Sygelihhed gjorde ham menner 
ſteſkye og bibragte ham Lyſt til Eenſomhed, ”hvdtaf ban 
forſt udtraadre i ſit 2.ade Aar, da han gik ind i Congre⸗ 
gationen de Poratoire, hvor han gandſke opoffrede fig 
den bibelſke Hiſtories og Literaturs ſamt Kirkefedrenes 
Studium. Lectuͤren af Descartes Verk de homine, 
fom tilfeldigt falde ham i Henderne, vakte ved Skrive— 
maadens Klarhed og Foredragets Nyhed og tilſyneladen⸗ 
de Grundighed, den meeft afgjorde Tilbsielighed for 
ham til Philofophien ; han anvendte 10 Mar paa at fus 
dere de carteſianſte Grundſetninger og fremkom endelig 
med fit berømte Vark: de larecherche de la vérité 

(om Sandhedens Udforſtning), ſom ved hans dybfindige 
Originalitet og hans philoſophiſte Skrivemaades Ele—⸗ 
gans vakte ſtor Opſigt, men ſkaffede ham og mange 
Modſtandere. Han var iøvrigt en Mand af den ædles 
fie Characteer og en næften overdreven Fromheds Ef—⸗ 
terat han 1699 vat bleven Wresmedlem af Videnſkaber⸗ 
nes Akademie døde han i Paris den 13de Øct. 1775, 
Henſigten af ovennævnte, i fer Bøger deelte Vær É, var 
at angive de almindelige Aarſager til de Vildfarelſer, 
hvilfe den menneſkelige Erkjendelſe er underkaſtet, men 
og tillige at beſtemme, hvad der i ſamme er Sandhed og 
hvorpaa denne grunder ſig. Det er et erverdigt Minde 
paa en dyb, rolig og giennemſtuende Aand og indehols 
der en ftor Mangfoldighed af intereſſante Jagttagelſer og 
nyttige Vink, om han og i af bedømme Vildfarelſer hiſt 
og her har feilet og ofte tabt fig i religiss Myſticismus. 
At hans moralffe Theorie endnu ei var gandſte renſot 
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feer man. deraf; at han erklerede Fryat for Helvede for 
et ligeſaa godt Motiv til Dyden ſom Onſtet om Lyk⸗ 
ſalighed. Den forſte Udgave udkom i Paris 1674 12 
og ſiden gjentagne Gange: 1700 3 Bb. 123 17122 
Bind 4. og 4 Bind 12; paa Latin af Lenfant, Genf— 
1753, 2 Bd. 4. Hans markeligſte Modſtander var 
Antoine. Arnauld (des vraies et des fausses idées, 
Cologne 1683. 8). Malebranche har desuden fÉres 
vet: Traité de la nature et de la grace, Rotterd 
1684; Traité de morale , Rotterd. 1684, 12 

Oeuvres, Paris 1712, Im Bind, 12. ' 

Malerkunſt, Maleriets Beſtanddele, dens 
Arter, Malerkunſtens og Malerſtolernes giftorie, 
J. Malerkunſt falde vi den Skjonne Kunſt, der frems 
ſtiller det Skjonne i ſynlige Skikkelſer ved Hjelp 
af Farver paa Flader ca ef Kunſtverk af dette Slags 
et Malerie. Som ſtjon Kunſt har den til Maal 
af frembringe noget Fuldendt for Beſtuelſen (See 
Kunſt). Den forudfætter aftfaa Genie, ſom ved hars 
moniſt Sandfeliggjørelfe af Ideer frembringer det Fulde 
endte Men er den indvortes Dannen efter Ideer 
Digten, faa maa enhver Maler i.en vis Forftand være 
Digter I: han maa førft i fin Indbildningskraft have 
fEabt det Fuldendte, hvilket han ved fin Kunſt vil frem⸗ 
ſtille udvortes, og det Fremſtillede maa alvorligt eller ſpo⸗ 
mende udtrykke Tingenes indre Veſen, deres levende 
Characteer (fort det Idealſte). Derfor taler: man om 
poetiſte og upoetiſte Malerier og fEjelner imellem den 
poetiſte (eller eſthetiſte) Opfindelfe og Ordnen, Compo⸗ 
ſition, og den egentligt malerſke eller techniſte Compoſi⸗ 
tion eller Anvendelſe. Selv ved egentlige Copier af Na⸗ 
turen fEulde et den enkelte Gjenſtand ſom ſaadan frems 
ſtilles, eller Naturen aldeles efterlignes ; ſelv Portraitet 
ſtulde Fun fremſtille den intereſſante Mand, den eiendom⸗ 
melige Characteer i eiendommelig fuldende Form. J⸗ 
midlertid har den techniſte Ferdighed i et Stofs Behand⸗ 
ling, ifær Farvernes Behandling for de fleſte en faa blen⸗ 
dende Tillokkelſe, at den indvortes eller eaſthetiſke Værdie 
ofte gandſte glemmes for den techniſte Vardie, og, at 
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man ofte beſtemmer Maleriets Værdie efter dets umid⸗ 
delbare Henſyn til enkelte virkelige Gjenſtande i Natu⸗ 
ren, hvis Former Kunſtneren betjener fig af, ei efter de 
Ideer, der ved ſamme ſtulde fremſtilles. Derfor gives 
der og en techniſt og en eſthetiſt Theorie for denne Kunſt. 
Den fidfte hører fortelig herhid. II. Som donnende 
Kunſt fremſtiller Maleriet det. SÉjønne i fynilige Stikkel⸗ 
ſer hvilende for Diet ; Kunſtneren Kal altſag frembrin⸗ 
ge noget fuldendt for Piers udvortes Beſkuelſe, men er 
indſtrenket, ſammenlignet med Digteren, derved et han 
fremſtiller der Synlige tet beſtemt Rum oa det fa nfedes 
fom et Dieblik viſer det, og, fordi han maa holde faft 
paa detre Moment, ei fan eller tør fremſtille hval) Dias 
terens i Billeder vexlende Fremſtilling vel kan optage f. 
Er. der Skréekkeligſte, det Hurtiaſtbevegelige, le dris 
ſtigſte Contraſter. Derimod er Malerkunſten deri Dig⸗ 
tekunſten overlægen, af den formaaer at opfatte og mede 
dele de famridige Træf og Egenſkaber eller Gjenfande 
med udtømmende Kraft og Troffab, Beſtemthed og, 
Klarhed; hvorimod Digteren fun udhæver de meeſt be⸗ 
tydende Kſendemarker i det Samtidige, og ved af nævne 
ſamme føger at vekke Phantaſien til felvvirffom Skabel—⸗ 
fe af Billedet, Blandt "alle dannende Kunſter foreftils 
[er Malerkunſten meeſt ſandſeligtlevende Gjenſtandenes 
individuelle Liv. Vel fEabér den fun tilſyneladende Les 
gemer, da den ſtildrer ved Farver, ſom fun ere iſtand 
til at frembringe en ſtjon Kunſts Virkninger paa en 
Flade, hvorfor den fun foreftiller Legemerne ſom de vife 
fig for Piet fra een Side; men den forſtaager, ved Lys og 
Skygge og ved Perſpectivet ſaaledes ar fEuffe Piet i Hen⸗ 
feende til Mangelen af Rummets Opfyldelfe, og, ved 
Efterlignelſe af Lysverdenens etheriſte Yndigheder, gi—⸗ 
ve fine malede Skikkelſer en faa levende Tilverelſe, af 
man blandt alle dannende Kunſter tilffriver den meeſt 
Illuſion og derfor tillæger Udtrykket Malerie Betydnin⸗ 
gen af Gjenſtandenes udforligſte Skildring efter deres 
eiendommelige ſandſelige BeÆaffenhed og Træf, Dens 
ne Betydning bliver og, men figurligt overført paa Digs 
tekunſtens og Muſikkens Værfer og man taler om et poe⸗ 
tiſt Malerie eller malere Digt og om maler Muſik. — 
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Malerkunſten kan kun derved fremſtille Legemer paa Fla⸗ 
der, at den tegner dem paa ſamme efter deres perſpecti⸗ 
viſke Omrids; Tegnekunſten ligger den ligeſom til 
Grund, og en Grundbeſtanddeel af ethvert Malerie ev 
Tegningen. Malerkunſten ſtjelner fig fun fra Tegnes 
kunſten derved, at den fremſtiller Sjenftandene med der 
ves eiendommelige Farver, . følgelig ved Colorit og Skyg⸗ 
gene Søtere Fuldkommenhed; den er en Tegning: ved 
Farver; og Man maa ei betragte Farven: i et Malerie 
ſom Noget, der forſt ſtal komme til (herved er det fors 
ſEjelliat fra den illuminerede Tegning: eller, illuminerede 
Kobherſtik) men Tegningen modificeres ved Farvens 

; Bæfen, ſtſondt Colorit uden Tegning: eier mulig, Teg⸗ 
ningen bliver i Maleriet til et fuldkommen oplivet 
Heelt; den beſtemmer Formernes Characteer og giver 
dem Beſtemthed; Farven giver dem Liv og Sjel; thi 
Lys og Farve er jo felv noget aandeligt og etheriſt. De 
forholde fia-aftfaa fom objective og ſubjectivt. Colori⸗ 
ten har, ſom Stemningen, hvorfra Fremſtillingen uds 
gaaer og efrer den herſtende Idee, en Hovedfarve eller ” 
en herſktende Grundtone, ſom bevirfer det Heles Harmos 

nie og forbinder de mangfoldige” Localfarver. Tegning 
va Calorit maae ſmelte ſammen i Harmonie, thi hav 
Teaningen Overhaand bliver Stilen haard, og hvor Co⸗ 

loriten har Overhaand bliver Stilen blod og ubeftemt. 
Begge Fordringer ere lige nødvendige for Maleriet og 
Maleren, hvorfor man ofte urigtig Gar far Maleriets 

Væfen aldeles i Tegningen. Med Tegnekunſten har den 
det Tilfælleds, at den ved den perſpectiviſkte Fremſtilling 
kan optage det Fjerneſte ſom det Nærmefte i fin SEÉils 
dring. Den overganer derfor i fine Gjenftandes Om⸗ 
fang Byaningéfunfen ſaavelſom Senipturen (eller Plar 
ſtik i indſtrenket Forſtand) da den ei alene fan. optage 
diſſes Gjenftande i fin Kremftilling, men ogſag fan fer 
reſtille Gjenſtande fom ingen anden dannende Kunf er 
iſtand til, Gienſtande nemlig, der blot kunne fremſtilles 
ved Farver eller Perſpectivet. Malerkunſten bliver iſer 
forſtjellig fra Plaſtiken derved, at det Rum opfyldende, 
Maſſen og den rene Form, ere herffende i denne, hvorfor 
den og fun formager at fremftille det Faſte, Ubevægelige 
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ynder det Negne; i hiin antydes blot Maſſen, Fors 
mens fjelfulde Udtryk Sliver herſtende, og det Fine, 
Letbevægelige og Svævende kan lettere fremſtilles, fordi 
Malerkunſten et fixerer Bevægelfen faa materielt ſom 
Plaſtiken. Hovedloven for Malerkunſten kunde derfor 
hede: Maleren fremſtille fine Ideer ved ſynlige Billeder, 
fom ved Farven erholde Ynde og Betydning; og malerſk 
(pittoreſt) er derfor hvad der fornemmelig ved Farveynde 
og Farvefremſtilling behager i Beſtuelſen. Hvad dér 
altſaa et behager ved Farven ſom Hudflettelſe, Død, 
fEulde derfor heller ikke fremſtilles. HI, Inddeling 
af Malerkunſten i forſtjellige Slags. Malerkun⸗ 
ſtens Inddeling er forſt ellig efter dens forſtjellige Fers 
hold. Foeſt fan man efter Forſtjelligheden af-de fynlie 
ge Gjenſtande, ſom ere de herffende i Maleriet, . inddele 
famme i Mennefkeforeſtillinger, Dyrſtykker og Foreſtik— 
linger af den (ivløfe Natur. Det forſte Slags pleier 
man almindeligt at tillægge Navnet hiſtoriſt Malerie, 
om Stoffet end ikke er taget af Hiſtorien og mam regner 
fil Hiſtoriemaleriet ligefaavel allegoriſte og mythologiſte 
fom egentlig hiſtoriſte Fremſtillinger 2c. (fee Art. Hiftos 
vi). Siſtoriemaleriet er det meeft omfattende 
Slags af Malerkunſten, thi det vifer Menneſtet, 
Skabningens hoieſte og bekjendte Skikkelſe, efter dens 
ſynlige Yttringer og Characterer, meeſt da naar denne 
Menneftefremftilling ſtildrer en Handling, ved flere 
Perſoners Sammenſtillina, ſtjsndt ſammentrengt til 
eet talende og beſtueligt Moment. Hvor vel maa der= 
for ikke Hiſtoriemaleren Fjende Menneſkeſtikkelſen, efter 
dens forfEjellige, ja de flygtige Aandsindtryk og maler⸗ 
ffe Situationer, for mangfoldigt at kunne fremſtille bes 
ſtemte Ideer ved Menneſteſtikkelſer i Roe og Bevægelfe 2 
Hvor nærværende og flart maa-dette Billede ftaae for 
hans Phantaſie, for ved Hielp af den techniſte Færdige 
hed ogfaa udvortes at fammenfjede det til et beſtueligt og 
talende Hele, der interefferer Følelfe og Aand! Hvilken 
poetiſt Sands og hvilfen levende Erfaring maa han bes 
fidde for ci alene af opfatte den hiſtoriſte Begivenheds 
Aand eller Sagnets Mand, men og dan ſamme med 
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Sandhed, talende og harmoni i Skikkelſerne og deres 
Omgivelſer; naar tillige den poetiffe og malerffe Inte— 
reſſe maa gaae foran ethvert hiſtoriſt Biforhold! 
Hvilket dybt Blik horer der til at henſtille Individuets 
Characteer i Portraitet frie for alle tilfeldige Modifica— 
tioner. — Efter Hiſtoriemaleriet fommer i Omfang og 
Værdighed Fremſtillingen af Naturegne eller Lands 
ſtabsmaͤleriet i vidtløftig Forſtand, hvortil og regnes 
Proſpecter af Stader og Soſtykker (fun ſtulle diſſe ei væs 
re proſaiſte Efterligninger af Naturen). Naturgjenſtan— 
dene ere Landſkabsmaleren mere Middel til harmoniſk 
og beffueligt at fremftille fin inderſte Folelſe; hvorimod 
Hiſtoriemaleriet formedelſt Menneſteſtikkelſens ſtorre ins 
dividuelle Betydning ev langt mere objectiv og characte— 
riſtiſt. Maleren ligeſom fixerer fin Følelfe i de mange 
foldiaſte Naturphoenomeners Beſtuelſe og Fremftilling- 
Derved og i fin Virkning fan Landſtabsmaleriet fornems 
meltg ſammenlignes med Muſiken og i Poefien med Lyri- 
fen; dog maa den ved Naturphoenomenet objectiv bli— 
vende Følelfe et blive ubefemt, men Maleren maa for⸗ 
ftaae at bringe de enkelte Partier ſaaledes i Harmonie at 
de beſtemt og ſikkert tilfjendegive en herſkende Stemning. 
Diſſe Fremſtillinger ere iøvrigt ligeſag forfEjellige ſom 
Naturegnenes Characteer og de derved vakte Sindsſtem— 
ninger, overeensſtemmende med hvile ogfan Landſtabets 
Stafferinger maae være indrettede. Landſtabet fan og 
blive allegorifE og hiftovifE ved Staffering med Figurer. 
Paa der førfte Slags har den endnu levende Landſkabs— 
maler Friedrich, og paa bet ſidſte de ftore Landſtabsmale—⸗ 
vre Claude Lorrain og Pouffin givet glimrende Crempler 3 
fun maae Figurerne, ved Handlingens alt for (tore Vigs 
tighed, ei fade Indtrykket af Landſtabet. Landſtabs—⸗ 
malerens fortrinligſte Studium er den vegetabiliffe Nas 
tur, og Ingen fan, fom han, betjene fig af Farvernes 
hele Rigdom til et magiſt Heelt. Blomſter og Frugts 
ſtykker, ſamt Arabeſker kunne henføres til de nysnævnte 
mere omfattende Claſſer af Maleriet. Shine er as 
turſandhed og mefterlig Colorit og Belysning for Størs 
ftedelen Hovedmaalet ; de ftaae derfor meget dybt i æfts 
hetiſt Henſigt; diſſe ere betydende ſom frit Spil af den 
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ubundne Phantaſie og uovervindelig Forms og Dannelse 
ſesdrift og en yndig Tilgift til Kunſten. Det tredie 
Hovedſlags i Malerkunſten er Dyrmaleriet, mere inds 
ſtrenket end hine, og fun af Intereſſe derved at det ei 
fremftiller enkelte individuelle Dyr, men Dyrekraftens 
Characteer i Roe eller ligeſom handlende (ved Forenin— 
gen af flere Dyr eller i Forbindelfe med Menneſker) og 
med malerſt Mangfoldighed; det fan ſammenlignes med 
Fabelen, der fremftiller Dyrcharacteren analog med den 
menneſkelige. Desuden bruges og Dyrene ſom Bis 
værfer i hiſtoriſte og Landſtabsmalerier. — Malerkun— 
ſten er og forſtjellig i egentlig techniſt Forhold, nemlig 
med Henſyn til Maleriet og den udvortes Bebhandlingss 
maade. Saaledes kan Maleriet være enkauſtiſt eller 
indbrændt, Enkauſtik (fee denne Art.), hvilket dog ei er 
bekjendt ſaaledes fom det var brugeligt hos de Gawle, 
fEjøndt det nyere Vormalerie, Enkauſtik, nærmer fig 
ſamme; videre der dermed. beflægtede Email: Malerie 
tilligemed Glass og Porcellain-⸗ Malerie , Moſaik eller 
muſiviſt Malerie, af forfFjelligt Slags , Malerie ved 
Broderen, Bæven og Strikken. Med Henſyn til Farvema⸗ 
terialet gives: Vandfarvemalerie, hvortil! Frefcomales 

riet eller Malerie med Vandfarver paa vaad Kalkgrund, 
og Miniaturmaleriet hører ; Paſtelmalerie og Oliema— 
ferie; med Henſyn til de Flader, hvorpaa Farverne 
anbringes, Tavet eller Veggemalerie, Glas og Porcel⸗ 
lainmalerie, med Henfyn til Stedet og Maleriets Bes 
ſtemmelſe Loft» eller Plafondmalerie, Stuemalerie, 
Theatermalerie SDU; Malerkunſtens Siftorie 

har to Hovedperioder. Den deler fig nemlig i Hiſtori— 
en om den gamle (antife) og den nyere eller hriftelige 
Kunſt: thi man inddeler en Hiſtorie om Kunſten efter 
ſammes herſtende og vigtigſte Frembringelfer, om man 
end ogfaa kunde tale om orientalſt Malerie før den græs 
fÉe og romerſte Kunſts Tid og om ikkechriſtelige Folke—⸗ 
flags Malerier i den nyere Tid, hvorom dog ei er meget 
at fige. — Overhovedet er de ældre Nationers Malerie 
fun at anfee ſom en Forberedelfe til Grakernes Kunſt. 
Sand Kunft, figer [en Kjender, fan gi tillægges de 

2 
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idealiſerende Folk af greſf Herkomſt; paa hiin Side 
denne Grændfe finde vi blot Farveſpil til Oplivelſe af ſtoe 
te Maſſer, eller til at udfore Billedſtriften, men. ſtedſe 
fun beregnet pag en ſlov, blot for det Afſtikkende bereg⸗ 
net Sands og underkaſtet Vedtegts og Cultus's Fore 
dringer. "Malerier begynder forſt der, hvor Farven felv 
bliver Tegning og Betydningen af ſelvſtendige Former 
forbinter fig med den. Kuni Lande, hvor en Bog ftavs 
fErift fandt Sted, kunde Maleriet hæve fig til Kunſtens 
Frihed, Men BilledfÉrifren gif ved Tegnenes Forfors 
telfe over til Hieroglyph og denne til Bogſtavſtrift. 
Men, hvor den blev fin oprindelige Beſtemmelſe, ſom 
Mæglerffe i Sproget troe, maatte den give Sfip paa 
Skjonhedens Form over Deftræbelfen for det tydeligſte 
Udtryk. Dette var Tilfældet hos de Folk, ſom ſtjondt 

i Befiddelfe af et Papiirſtof, der var let at behandle, 
bog fun øvede Kunſten ſom Nødvendighed, mere eller 
mindre fom et ſymboliſt Sprog, eller i det mindfte als 
drig hævede fig til Fremſtillingens Frtihed. J Xgypten 
og Merico fynes Malerier fun at have været beregner paa 7 
nødtørftig Tydelighedé Fordring.  Hinduens udannes 
de Sands fandt fig ved fine feadrenelandſte Farvers bros 
gede Glands let ſtadeslosholdt for Mangelen paa Reen⸗ 
hed og Kigtighed i Tegningen.  Ogfaa hos Perferne 
var Malerkunſten uſtridigt hvad den endnu ev, en ure— 
gelmesſig Farveblanding, eventyrlige Billeder uden 
Contour og Holding. Hos Xgypterne, ſom iſer virke⸗ 
de paa Græfernes Cultur, blev Maleriet fornemmeligt 
foranlediget og betinger ved religiss Trang og ſtod ftedfe 
i et underordnet Forhold-til Sculptur og Architectonik, 
begge beregnede paa Varighed ſaavelſom almindelig Be⸗ 
tydningsfuldhed. Man finder egyptiſte Malerier fra 
de ældfte Tider pan Tempelveggene og i Begravelſeskam— 
rene, pan græffe Basreliefs, paa Mumieligkiſter og dige 
ſes Laag, paa Papyrusroller. De førfte (hieroglyphi⸗ 
ſte eller hiſtoriſte) Skilderier ere bemalede Billedhugges 
rier, i fordybede med Farver eller Metaller indlagde Om⸗ 
vids, ſom den ſaakaldte Iſistavle, det. vigtigſte Min⸗ 
desmerke af dette Slags. Vaggemalerierne i Templerne 
og Catacomberne vare coloſſale bemalede Figurer med 
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indgravede Kanter og indfattede med mindre Veggema⸗ 
lerier. Ogſaa hev feeg Smagens Fordring underordnet 
Beſtrabelſen for billedlig Betydning, Farvernes Varigs 

hed uden kunſtmesſig Behandling, uden Lys og Skygge. 
Det ægyptiffe Malerie blev fiden igjen Mode ved Pry— 
delfer i Rom. Udfsrlig herom handler: E. A. Boͤtti⸗ 
gers Ideen zur Archaͤologie der Malerei Cifte Th. Dress 
den 1811). Sen ældfte grafke Malerſkole finde vi paa 
Herne ved Lilleaſtens Kyſter. En Sammenſtsden af 
mange ſyfkelige Omſtendigheder gjør Kunſtens tidlige 
Blomſtren i diſſe velfignede Cane begribelig; den. bes 
gyndte alerede i den homeriſte Tidsalder ved forbereden⸗ 
de Forſog i farvede Teppener og Vævning. "Som det 
førte navngivne Malerie anføres en Foreſtilling af Bus 
larchus, Magnerernes Slag (719 f. Chr). Dog ere 
ſandſynligt Efterretningerne derom overdrevne, Herfra 
ſtulle og de greſke Planteſteder paa Kyſten af Ytålien og 
Sicilien have modtaget Spiren til deres Kunſt. Selv 
i det egentlige Grakenland finde vi Maleriet oprindeligt 
ſom Sculprurens og Diaftifené Ledſagerſte anvendt til 
religiøfe- Henfigter. Fra Didtiden prydede den gamle 
Græfer fine raae Idoler med et broget Farveanſtrog; 
fiden troede mian og af maatte betiene fig af dette Hjelpe— 
middel til af oplive der farvelsſe Stof, tilſidſt malede 
man endog Øinene og indſatte dem ved Kunft af Glas 
eller Stene. Men uafhængig af Plaftifen i de hellige 
Tempelmalerier vifte Malerkunſten fia ført ſildigt. Ogs 
fan Templets Friefe, Relieferne ved Frontons, Salleris 
erne 2c. bleve tidligt malede eller rettere bemalede. Det 
egentlige Malerie gif naturligt ud fra Tegningen og dens 
ne fra Skyggeridſet, ſom man fnart begyndte at üdteg⸗ 
ne (Sfiagrammer og Monogrammer). Fra diffe gik 
man videre til Monochromer. Derpaa begyndte man 
at udmale Omridſene med en Farve, derpaa af udtrykke 

Legemernes Runding med Lys og Skygge og Farvernes 
Aftagen. De ældfte Levninger af dette eenfarvede Mas 
lerie ere de faafaldte Vafemaletjer med forte ſilhouetlig— 
nende Figurer paa ufarvet Grund. Ogſaa ſenere vedli— 
geholdt denne Maneer fig (See Art. ref Kunſt). For 
Lineartegningen, der efter Auekdoten om Vaddeſtriden 
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mellem Apelles og Protogenes, lykkedes hos Grakerne 
til ſtor Fuldkommenhed, og for det eensfarvede Malerie 
var Griffelen tilſtrekkelig, hvormed man bearbeidede 
farvede Vortavler, tilberedede Dyreſtind og glatte 
Buxbomtavler. Polychromet eller den fleerfarvede 
Tegning, forudfatte et kunſtigere Verktoi, Penſelen, 
ſom Haanden bevægede friere og kraftigere. Blandt 
de faa befjendte Kunſtnere fra denne Periode er Pene⸗ 
nus, Phidias's Fætter og Medhjelper, markvardig. 
Han var den forſte, ſom ved de offentlige Lege i Corinth 
og Delphi ſtred for den Priis, der var udfat for VWæddes 
famp i Malerkunſten. Hans Vægmalerier i Ythenæumi 
Elis, hans Malerier i Jupiters Tempel i Olympia, Ude 
malingen af Poͤcile i Athenen med Slaget ved Mara— 
thon, med de joniffe Billeder af de græffe og perfiffe 
Anførere, i flere Malerier, have vedligeholde hans 
Mavn; mindre maaffee Jupiters Statues Colorering 
og Udſmykkelſe. (Overhovedet gjør Perſernes Indfald 
i Græfenland og deres Vederlag ved Marathon Epoche 
i Maleriet fom i hele Kunſten). Maaſkee endnu tidliges 
vre malede Micon, Polygnotus's Medbeiler, fom ligele— 
deg prydede Poͤcile ſaavelſom Theſeum i Athenen med 
Skildringer af Amazon: og Centaurkampene. Men 
forſt ved Polygnotus (omtrent 420 Aar f. Chr.) hævede 
Kunften fig til Selvftændighed (See Polygnotus). 
Hans Fortjeneſte var forhøiet Liv i Udtrykket og Characs 
feriftiÉ, videre Mangfoldighed i Draperiet og ſymmetriſk 
Fordeling af Figurerne. J Lyſets og Skyggens Fordes 
ling ſynes Apollodor fra Athenen (404 f. Chr.) at have 
bragt Kunften videre. Men til SÉjønhed havede den be⸗ 
rømte Zeuxis fra Heraclea Malerfunften (omtr. 378 f. 
Chr.) Et Monſter i ſamme opftillede han i fin beromte 
Helena. Hans Medbeiler Parrhafius fra Epheſus hels 
dede mere til Ynde eller til Skjonhedens qvindelige Uds 
tryk. Hang rene Proportioner gjøre ham et mindre 
berømt end hang yndige Colorit. Timanthes fra Samos 
naaede det Sgiefte i Udtryk og i Opfindelſe. Apelles 
fra Cos (fee denne Art.) forbandt med den yderſte Natur⸗ 
fandhed en ſmigrende Colorit og nævnes ſom Mefter i 
Portraitet. Efter ham forfaldt Kunſten til Siirlighed, 
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Kunſtlethed og Tørhed, ja den nedlod fig endog til Frem⸗ 
ftilling af almindelige Gjenſtande (Ryparographie). — 
Blandt Romerne fandt Malerkunſten fun ringe Deelta— 
gelfe. Tidligere fjendte de blot Etruffernes Malerier, 
og Fabius, der erholdt Tilnavnet Picter, ftaaer alene i 
Roms Kunftannaler. Senere bleve Grekerne Homers 
nes Lærere, men førft da deres. Borgerdyd var forfvuns 
den og blod Yppighed traadt i fammes Sted. Man 
har fundet mange MindesmærÉer af den gamle Maler— 
funft i-Gravene og Badene i Rom og andre Steder i 
Italien, hvilfe for Storſtedelen beftaae af Frefcomales 
rier og muſſiviſte Arbeider (See romer Kunſt). Men 
overhoveder er Antallet af de tilbageblevne Mindesmærs 
fer af det græffe og romerſke Malerie faa ringe, af denne 
Kunſts Ardjæologie ofte fun fan bjelpe fig med Formod— 
ninger, fom finde nogen Bebræftelfe i Sammenligning 
med Bærfer af denne Nation i andre Kunſter og ved 
clasſiſte Sfribenteres Vidnesbyrd. Dog ſynes følgende 
Reſultater over den antike Malerkunſt at være almindes 
lig erkſendt af Oldtidens lærde Kjendere: For der For— 
fre, at Malerkunſten overhoveder i den clasſiſte Oldtid, 
faavel med Henſyn til dens Brug fom med Henſyn til 
dens Fuldendelſe ſtedſe ftod efter Plaftifen og var ſamme 
underordnet, Deraf den befjendte Paaſtand at Maler 
riet felv dengang var mere plaſtiſt. Fremſtillingen paa 
Flader maatte overhovedet, ſom den mere abftracte, udvik— 

le fig fenere. Men endnu mere maa medjaniffe Hins 
dringer, med Henſyn til Farvernes Bearbeidelft have bis 
draget herti!; dog fornemmelig den Omſtendighed, at 
den offentlige Udttilling af deres VWærfer var mere ind— 
ſtrenket. Græferne ifær ftræbte ifølge deres Characteer 
efter en Objectivitet; denne fandt og naaede de meeſt 
fuldkomment ved Plaſtiken, den fuldfomnefte Legemlig— 
gjørvelfe af ſandſelig Nærværelfe, der tillige er iſtand til 
at opftille de impoſanteſte Symboler i en ſandſelig Reli— 
gion og hellige dem Tilbedelfe, i det de uddanne den 
menneſkelige Form meeft fuldkomment fom den meeſt 
gudlignende. Hvad Under om Maleriet rettede fig efter 
denne med Nationalreligionen faa inderlig beflægtede 
Kunſt! Det var altſaa Religionen, der fortrinlig forans 
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ledigede Plaſtikens Fortrin for og Herredsmme over 
Malerkunſten. For det andet ſynes blandt Maleriets 
Beſtanddele Contourernes Tegning, ſom normeſt beflæge 
tet med Plaſtiken og Localcoloriten i det antike Malerie 
at være lykkets til fortrinlig Fuldkommenhed, mindre 
Perſpeetiverne. Ja, man har endog: formedelſt Dun⸗ 
kelheden i Beretningerne, tvivlet om de Gamſle virkeligt 
kjendte Perſpectivet. Men, da Perſpectivet aldeles 
ikke fan ſtilles fra en Fladefremſtilling, og de Gamles 
Bekjendtſkab med Geometrie og Optik aldeles ikke fan. 

" nægtes, . Da det desuden upaatvivleligt mane være an⸗ 
vendt i andre tegnende Kunfter, faa ſynes det ſom om 
denne Paaſtand maa indſtrenkes til en meget ufuldkom⸗ 
men Brug i Maleriet. Med mere Vished ban man) 
paaſtaae, at de Gamle ei have kjendt Lys og SÉngge, denne 
Coloritens Poeſie. Hermed ſtaaer det i Forbindelfe, at: — 
de Gamles Malerie for Storſtedelen indſtrenkede fig til 
Fremſtilling af hiſtoriſte Situationer og Dyrmalerie; 
men at Laudſkabet ei cultiveredes, hvis Natur, ſom 
ovenfor er fagt, er mere lyriſt og ſentimental og hvis 
Uddannelſe maatte høre fil Coloritens og Lysſtyggens 
Udvikling. Om det gamle Maleries Hiftorie fan man 
igvrigt ſammenligne: Junius de pidura veterum 

"ed, Grævius 1694, Rotterd,; Durand histoire 
de la peinture ancienne (efter Plinius) Lond. 
1725; Turnbull treat on ancient peinture &c. 
Lond,. 1740; Vinc, Bequeno. saggi sul, ristabili- 
mento delP antica arte de' greci e de” romani 
pittori N. ed, Parma 1787, 2 Vol. $; And. Riem. 

fiber die Mahlerei der Alten, Berlin 1787, 4; Grund 
uͤber die Mahlerei der Griechen, Dresden 1810-1811, 
2 Bde.; og Boͤttigers ovenanforte Skrift. Akbildnin⸗ 
ger fornemmelig af romere Malerier finder man i Bar» 
tolis og Belloris Verker (f. Cr. recueil des peintures 
antiques, Paris 17357 og forøget 1784), hvori flere 
f. Cr. casa di Tito fundne Freſcomalerier ere beſtrev⸗ 
ne og afbildede; videre i Carlettis og Pances Beſtkrivel⸗ 
for over Titus's Bade og i Samlingen af herculaniſke 
Olbſager. — Større. Fuldkommenhed naaede derimod 
Maleriet i den nyere chriſtelige Tid, ja det naaede ends 

nm 
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og Overherredommet over Plaſtiken, hvilket man ſom 
den nyere Poeſtes og Runge Aand overhovedet, mobſat 
den antike, ofte har Faldt pittoreſt. „Da Kunſten, | fis 
ger Jakobs i hans fortræffelige Tale om Grakenlands 
Rigdom paa plaſtiſte Kunſtverker, hævede fig til Kjer 
lighed for Religionens guddommelige Stifter, maatte 
den føje fig i nyere Love, — Dens Stræben maatte nærs 
meſt gage ud paa Betydning, og, da denne lettere kunde 
opnaaes i Maleriet, faa ſteeg denne Kunſt alerede derved 

over Plaſtiken.“ I dechriſtelige Tider, da Sindet ere 
holdt er herſkende Retning med det Indre- dn det + det 
udvortes Frtembragte mere vilde ſee fin Folelſe ligefom 1 
Speil, blev Maleriet, der egner fig uendeligt mere end 
Plaſtiken til Folelſens Udtryk, dyrket med den frørfte 
Lyft, og bragt. til den hoieſte Fuldkommenhed. Den 
nygreſte Skole eller Kunſt auſees ſedvanlig fom et Fæls 
ledsnavn for den hele nyere Malerkunſt i Europa, hvor⸗ 
ved det gamle og nyere Malerie fraae i Forbindelſe med 
hverandre. Med Conftantin vandrede Kunſten til det 
nye Rom (330) og mange af Plaſtikens og Maleriets 
Kunſtverker vandrede med (Sammenlign Heyne i Com- 
ment: Soc-Gotting, T. XI), " Mener rigtigt figer 
Fiorifio om de ſenere græffe Malere: Mileriets Værter 
fra Juſtinians Tider maae viſt nok forefomme os usle, 
imidlertid vedligeholdt deg Haandværfer fig beſtandigt, 
ſtjondt et Kunſten. Muſiviſte Arbeider omtales hyp— 
pigt f. Ex. Chriſti Forklaring i Moſaik, beſtemt for en 
Kirke. Dog ſynes og det enkauſtiſke Malerie endnu aft 
have været i Gang (Fiorillo, Maleriets Hiſtorie 1 Bd. 
S. 30) $ Det 4de, men endnu mere i det ste Aarhun⸗—⸗ 
Dred udbrededes Brugen af hellige Malerier almindelige— 
re faavel i Orienten, ſom Occidenten. Og denne hellis 
ge Skik opflammede Kunſtneren ril nye IJver, den ris 
ftelige Religion blev Moder til det nye Malerie; ofte. 
anbefalede ogſaa Maleriet hiin ved dens Udbredelfe, 
Men Kunften maatte lide meget under barbariſke Natio—⸗ 
ners Herredørime Dog ophørte den aldrig gandſte. 
Paverne og Biſtopperne befordrede den meget. For— 
nemmelig gjorde man i Occidenten meget af Malerier af 
religiøs Art og mange Legender fattes i Forbindleſe ders 



med. Men fra 726 opkom i Orienten de ødelæggende 
Forfølgelfer imod de hellige Billeder, og mange graſtke 
Kunſtnere vandrede til Italien. Her vedligeholde Kune 
ften fig ifær, dog bleve Malerne fra det'gde Aarhundred 
fieldnere, " Men mod Slutningen afdet 13de Aar hun—⸗ 
Dred begynder i Italien en nye Kunſt, hvilken man, da 
den ligefom ten færffilde Cyelus, udviklede en eiendom— 
melig Characteer i Modſetning til de øvrige Nationers 
Malerie, fan falde den italienſte eller den italienffe Sko— 
le. Dens Stræben var at viſe SFjønheden i fine ædlefte 
Former og overfore Antikens Ideal paa Malerier, Man 
pleier af inddele den italienſte Malerkunſt i Skoler efter 
de Provindſer, hvori den har blomſtret. (See Italien, 
ital. Kunſt). — V. Malerſkoler falder man overhove⸗ 
det en Rakke af Malere, ſom ved Dannelſe efter en fæls 
leds Meſter, ellev ved en fælleds Nationalitet, have ers 
holdt og aabenbare en fælledg Characteer i deres Varker«. 
Den ældfte italienſte Skole ev den florentinſte eller toſt⸗ 
anſte. Cimabue nævnes ſom ſammes Stifter og overhos 
vedet fom det nyere Maleries Fader, fordi han førft 
fjernede fig fra hiint Haarde, ſom man, efter Fiorello, 
falffeligen gav Navn af den græffe Maneer, forraadede 
i fine Malerier et ftørre Naturſtudium og forføgte at 
anbringe Halvſtygge. Dog havde der været italienffe 
Malere før ham. Maleriet fremfÉred fra den ſtarpe til 
den ſtore Stiil ved Midael Angelo og Leonardo da Vin— 
ci. Den romerſte Skole, ftirtet af Peter Perugino, 
udmærfer fig ved rigtig Tegning oa idealt Udtryk af Sin» 
det og naaede fit Hoieſte med Rafael; ben venetianſte, 
udmarket ved herſkende Colorit og fandfelig Ynde biom' 
frede fornemmelig under Titian; den lombardiſke mævs 
felig ved Lys og Skygges Fuldkommenhed naaede fin 
Hoide med Correggio; og den anden lombardiſte eller 
holognefiffe Skole ved Guidos og Familien Carraccis 
Beftræbelfer ved at forene diſſe Fortrin. Ved Siden af 
den italienſke fætte andre ogſaa den nederlandſte, tydſte, 
franffe, ſpanſte og engelffe, Andre paaftaae der gives 
fun ta (fra hinanden forſtjellige), den italienffe og den 
vederland ſte; de engelffe, tydſte og franffe Kunſtnere 
høre, ifølge deres Verkers Characteer fnart til denne, 
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fnart til hiin. Tendenſen af de nederlandſte Skoler, 
ſom igjen deler fig i den flamſte og hollandſte, er Natur⸗ 
fandhed og Livi Coloriten (fee heromNederlænder, Flam⸗ 
lænder, v. Eyk, Lucas fra Leyden, Rubené, van Dyk, 
Rembrandt, Huyſom 0. a-) og heri udviklede den fig tids 
ligere end den tydſke, i hvilken Albrecht Duͤrer ſtager ale⸗ 
ne i fin Eiendommelighed. De nyere Beftræbelfer af 
alle de nævnte europeiſte Nationer danne intet faa Jams 
menhængende Heelt, fom vi finde i Grakernes Kunfiværs 
for, Af Malerkunſtens Theorie ev den techniſte Deel 
a: Læren om Tegningen, om Perſpectivet, om Coloris 
ten 2c. mere uddannet end den aſthetiſte, hvis Grundtræk 
ovenfor ere antydede. Bidrag til den fidfte finder man 
i Leonardo da Vinci og Mengs Varker. Heri er desu— 
den meget forud arbeidet af Algarotti, de Miles, Wates 
let, du Bos, Richardſon, Reynoidé, Dan. Webb, 
Hagedorn, Leſſing (i Sans Laokoon), Winkelmann, 
Fuͤßly, Fiorillo, Falk, Fernow, Goͤthe (i hans Pros 
pylæer og iſer i hans Winkelmann og hans Aarhun— 
dred, Tab. 1.805.) 

Malesherbes (Chretien Guillaume Lamoignon), 
ſee Lamoignon. 

Malfilatre (Jacques Charles Louis) født i St. 
Sean de Caen i Aaret 1733, ftuderede med Udmarkelſe 
hos Sefuiterne i denne Stad og udviflede tidligt de Tas 
lenter, hvormed han i er længere Liv vilde have erhvervs 
vet fig en afgjort Berommelſe. Han dødei fine 
Aars Blomſtren i Paris 1767. Malfilatre opoffrede 
fig Digtefunfen. Hang Digt Narcisse dans l'isle 
de Venus, anbefaler fig ved Elegans, Harmonie og 
Reenhed i Sproget; i Udkaſtet er meget tilbage af on— 
ſte, men Detailet er aandrigt og yndigt. Hang Oder 
faavelfom hans Overfættelfer udmarke fig fortrinligt ved 
enfelte heldige Sfæder ; blandt de fidfte ere Ovids Me— 
tamorphofer i Profa de vigtigſte. Malfilatre levede é 
den fførfe Trang; men ingen udvortes Nod var iftand 
til at forandre hans af Naturen blide og muntre 
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Chatacteer. Man har en fuldftændig Udgave af hans 
Varker. 

Malherbe (Frangois de) fodt i Caen 1555 af en 
gammel adelig Familie, begav fig til Provence, hvor 
han traadde i Tjenefte hos Henrik af Mugoaleme, en nas 
turlig Søn af Henrik 2den. Ingen af hang Børn 
everlevede ham. Selv døde han ſom Kammerherre 
1628 efterat have lever under fer franſke Konger, Mal⸗ 
herbe anſees for den forſte Digter i fin Tid; han arbeis 
Re — overordentlig Omhue og Langfomihed: Han 
pleiede 
en Tale paa tre Ark maatte udhvile fig hele Har. Hans 
Poeſier ere” heller ikke talrige. De beftaae i Oder, 
fanger, Sonetter, Epigrammer, Chanſons ꝛc. Mal: 
herbe har førft forføgt at hæve det franfe Sprog til 
Odens Majeftæt. Hans Tankers Nsiagtighed, hans 

Phraſers lykkelige Vending, Sandheden i hans Beſtri—⸗ 
velſer, Rigtigheden og Valget i hang Sammenlignin⸗ 
ger, Fabelens ſindrige Anvendelſe og Mangfoldigheden i 
hans Billeder gjort ham ril Skaber i dette Slags Digt. 
San har varige Fortjenefter af bet franſte Sprog og dets 
Udvikling. Man fortæller mange Anecdoter om hang 
Synderligheder, hans Gjierrighed og hans Religionsmes 
ninger.” Han gav fin Tjener 20 Daler i Løn og 10 
Sous fil de daglige Udgifter, Ofte var Tjeneren et fors 
noiet dermed og foreftillede ham, at han ei kunde leve 
deraf; men dermed gjorde han det fun flemmere: „Min 
Ven, fagde da Malherbe til ham, naar man fornermer 
fin Herre, fornermer man Gud, og, naar man fornærs 
mer Gud, maa man fafte og give Almiſſe, for at erholde 

" fine Synders Forladelſe. Derfor afforter Jeg dig fem 
Sous, ſom Jeg vil give til de Fattige,” Hans Værels 
ſe var paa det usleſte meubleret; da han fun havde een 
Stol, indlod han aldrig mere end een Fremmed og til⸗ 
raabte dem ſom bankede: ,,Venter! Jeg har ingen Stol 
til Eder. — Om Fruentimmer talte han med yderfte 
Frihed ligeledes om Religionen. „Ordentlige Menne—⸗ 
feer, fagde han almindeligt, Gave fun Hoiagtelſe for des 
ves Fyrſter.“ Naar fattige Folk bade ham om Almiſſe 

at fige, af mar efrer et Digt paa 100 Vers eller . 

— 
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og derfor ſagde, at de vilde bede til Gud for ham, pleie⸗ 
de han at fvare dem: „J ſtaae viſt ikke i ſtor Yndeſt i 
Himmelen; det var bedre I ſtode i Yndeft ved Heffet.“ 
Han vilde ei ſtriftes i fin fidfte Sygdom, fordi fan; ſom 
han fagde, fun pleiede aft fEriftes ved Paaſfetid. Men 

"een af hans Venner og Difciple i Digtekunſten foreftilles 
de ham, at, da ban havde lover at leve fom andre Mens 
neffer, maatte han og døe ſaaledes. Paa denne Fore— 
ftiling [od han en Geiſtlig kalde. Denne talede blandt 
mere om det næfte Livs Lykſalighed, men betjente fig 
derved af flette og ufranſte Udtryk. Malherbe, ſom 
alerede var næv ved at døe, afdrød ham og ſagde: Hold 
dog op, deres flefte UdiryÉ — * mig utilfreds 
med den! 

Mallet du Pan. (Jacques), født i Genf 1750, 
nød i fin Fadreneſtad den fortraffeligſte Undervisning. 
Voltaire, fom tidligt lærte af Ejende og ynde ham, ſtaf⸗ 

fede ham et Profeſſur i de Æjønne Videnſkaber i Caffel. 
Mallet nedfagde dog efter nogen Tids Forløb fit Embede 
og gav fig ifærd med Politiken Han begav fig fil Pas 
rig, hvor han forſt fortſatte Linguets Annaler, Panekou⸗ 
fe overdroa ham kort derpaa den politiſte Deel af Mer- 
cure de France, Saa længe det blev rolige fandt 
Journaliſtens Synsmaader, Bemærkninger og Upars 
tiſkhed almindeligt Bifald: - Men, ſaaſnart Revolus 
fionen var udbrudt, begyndte Republikanerne at forfelge 
ham, Æjsndt hang afgjorde Tilboielighed for en blandet 
Forfatning: et behagede Royaliſterne. Han tilbragte 
fire Aar, fom han felv figer, uden at vide om Aftenen, 
naar han gif til Sengs, om han næfte Morgen var i Lis 
ve eller frie. Hundrede og halveredfindstyve Denuncias 
fioner fandt Sted imod ham, tre Arreſtdecreter udftædes 
des og fire Anfald gjordes imod hans Huus: to Gange 
blev hang hele Eiendom forſeglet og eengang inddraget. 
Maaffee ev der i denne hans egen Beretning nogen Over⸗ 
drivelſe. Da han hverfen var fiffer længer i Frankerig 
eller Schweiz, gif han til London, hvor han udgav den 
brittiſte Mereur. Denne Journal, der fulde holde Lis 
gevægten mellem alle Partier, mishagede alle, faa iv— 
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rigt den og blev leſt. Jacobinerne forbittrede han 
ved den deftandige Fremftilling af deres Tøilesløsgeder 3 

ikke mindre fortørnede han Emigranterne ved fine Der 
mærfninger over de falffe Forholdsregler, man greb, for 
at bevirfe en Modrevolution. De, der frafjende ham 
Upartiſkhed, tilfaae ham idet mindſte (tore hiſtoriſke 
og politiſte Kundſkaber og en Stiil, der uagtet mangen 
Sncorrecthed og Mangel, dog i det hele var ædel og 
kraftig. De Upartiffe faae tillige hos ham den Charac— 
teer⸗ Uafhengighed, ſom Enhver al have, der taler 
om offentlige Anliggender. Men denne Tankemaade 
kunde ei udflette Erindringer om hans Ulykke; han Gave 
de antaget en Bitterhed imod Verden, der undergravede 
hans Sundhed. Han havde Bryſtſyge og døde 1800 i 
Richmond hos fin Ven Lally Tolendal. Hans Venner 
aabnede en Subſkription for hans Kone og fem Børn. 
Han førev forfEjellige politiffe Verker ſom: Conlidera- 
tions sur la nature de la révolution frangaise et 
sur les causes, qui en prolongent la durée; 
correfpondance politique pour ſervir å l'hiſtoire 
du republicanisme francais; Péril de la balance 
de Europe ꝛc.; endnu før havde han ſtrevet en Dis- 
cours de Vinfluence de la philofophie fur les let- 
tres 26. i 

Malmaiſon, et Lyfiflot med ffiønne Haver og 
Vandkunſter, nordveft for Paris i Dep. Seine og Oiſe, 
et lanat fra Flekken Ruel. Bonapartes Gemalinde Jos 
ſephine eiede det en tidlang og Bonaparte opholdt fig 
her nogen Tid ſom førfte Conſul. 

Malmesbury (James Harris Greve af) den 
enefte efterlevende Søn af den berømte Sfribent Ja— 
mes Harris, blev føde den ode Apr. 1746 i Salisbury 
og opdragen i Merton-Collegium i Oxford, hvor ban fis 
den blev Doctor Juris. Hans diplomatiſke Løbebane bes 
gyndte tidligt Allerede 1771 blev han befuldmægtiget 
Miniſter ved Hoffet i Madrid, 1772 1 Berlin, 1776 
i Petersburg og 1783 overordentlig Geſandt i Haag. 
1777 giftede han fig med Henriette Marie, en Datter 
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af den afdøde Sir George Amyhand, Baronet; med hen⸗ 
de havde han adffiflige Børn, hvoriblandt Viscount Fitz⸗ 
harris, der er født i Petersburg, oporagen i Etou og Ox⸗ 
ford og nu Medlem afParlementet for Herytesbury. 1788 
blev Lord Malmesbury udnævne til Ridder af Bathorde⸗ 
nen og næfte Mar erholdt han den preuſſiſte Ørns Orden 
formedelſt hans Opførfel under den hollandſte Snfurrecs 
tion. Siden ledſagede han Prindſeſſen af Wales til 
England, efterat han forhen havde været med at under— 
tegne og flutte WEgteſkabscontracten. ar 1797 kom 
han til Faſtlandet for t Lille og Maris at underhandle 
om Fred tned den franſke Republiks Miniſter. Uagtet 
Tveſtighederne et herved bleve bilagde, udmærfede dog 
Lord Malmesbury fig fom en indfigtsfuld Stadtsmand 
og blev til Belonning for fine Tjenefter udnævnt til Gre⸗ 
ve (20de Der. 1809). Hans af ham felv forfattede og 
udgivne Verker ere; Introduction to the hihery 
of the ” Durch Republic for the last ten years 
from 1777—1788; og Works of Iames Harris 
Esquire with an account of his Life and Cha- 
racter, by his Son, 2 Vol, 4, 1801. 

Wralmée, en betydelig Stapelſtad paa Skaanes 
veftlize Kyſt, ligeoverfor Kjøbenhavn, ved Sundet, er 
Hovedſtaden i Malmgebuusleen og Landshovdingens 
Sæde. Byen er paa de tre Sider omgiven af Bolde og 
Grave og haret Slot med Fæftningsværfer. Staden 
har to Hovedkirker, en Trivialffole , et Hoſpital og et 
Fattighuus. 

Malo (St.) en berømt Soſtad i Dep. Ille og Vis 
laine, ligger paa Øen Aaron der ved em Dæmning er 
forenet med det fafte Land; Staden har et vigtigt Soar— 
fenal, et Hoſpital for Sofolk, et Soakademei og betyder 
lige Skibsverfter. Havnen er fiffer , men Indlobet 
vanffeligt; Staden forfvares af er Citadel og adffillige 
Forter. Indbyggerne anſees for de bedfte Sofolk i hele 
Franferig. Handelen ev betydelig, ifær paa Amerika, 
England, Holland og Spanien 
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Malpighi (Marcello), en bersmt italienſt Læge 
og Anatom, var født 1623 i Crevalcuore i Nærheden af 
Bologna. Hans Talenter forſtaffede ham i ſidſt nevnte 
Stad et Profeffur i Medicinen 1656. Storhertugen 
af Tofcana faldte ham fiden til Piſa; men, da han et 
kunde taale Luften der begav han fig tilbage til Bologna 
1659. J Aaret 1662 begav han fig igjen fom førfte 
Profeſſor i Lægefunften til Piſa, men vendte efter fire 
ars Forløb tilbage til Bologna. J Aaret 1669 blev 
han udnævne til Medlem af det kongelige Selſtab i Lons 
den. Han vedblev til 1691 at foreſtaae fir Lereembede 
med Berømmelfe. Da Cardinal Antonio Pignatelli, 
der havde lært ac fjense ham i Bologna, under fin Legas 
tion, havde befteget Daveftolen under Navn af Inno⸗ 
cens, azte, faldte han Malpighi til Rom fom fin førfte 
Livlcege. Her døde han 1694 af Slagflod. Han: efs 
terlod en Mængde latinſte Verker, der mere vidne om 
Lærdom end om Smag. De vigtigſte iblandt dem ere: 
1) Plantarum anatome; 2) Épistolæ variæ; 3) 
Dissertatio epistolica de Bombyce; 4) De forma- 
tione pulli in evo; 5) Consultationes; 6) De 
cerebro , de lingua, de extenno tadus organo, 
de omento, de pinguedine et adiposis ductibus; 
7) Excercitatio anatomica de viscerum structu- 
ra; 8) Dilfertationes de polypo cordis et- de 
pulmonibus &c. Hans Varker ere udfomne i London 
i to Foliobind; hang efterladte Varker ere flere Gange 
tryfte. En fuldfændig Udgave udfom i Aaret 1733 i 
Venedig med Anmarkninger af Gavinelli. — Mal 
pighi havde den Beſtedenhed aft tilſtrive fin Ven Borelli 
de flefte af hans Opdagelſer. 

Malta eller Maltha, een i def middellandſke 
Hav mellem Sicilien og den afrikanſke Kyftliggende Øe, 
42 Mile lang og 22 Mile bred, - Man har bragt Jord 
fra Sicilien derhen, for at funne gjøre Klipperne, 
hvoraf hele Øen beftaaer, frugtbare: Frugt og Bomuld 
trives fortræffeligt, men i en ringere Grad Korn og 
Viin. Desuagtet fever der paa Malta henved 100,000 
Indb., fan af denne Klippese er det meeſt befolkede Landa 
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ſtrog paa Jorden. Sommerheden formildes ved Søs 
vindene; Vinter kjender man ikke. Udforſelen af 
Pommeranſer og andre Sydfrugter faavelfom af Bom⸗— 
uld, der for der mefte ſpunden (everes tit Barcelona». 
indbringer aarlig over I Mill. Spec. af fremmede Penge 
til Øen, fom derimod maa kjobe den ſtorſte Deel af fie 
Korn frå Sicilien øg den afrifanfe Kyſt. Fiſte og Ko— 
ralfangſten er Gerydelig.  Afrindende ferſt Vand finder 
man fun een enefte Kilde paa Øen. Paa Landet tales 
fordærvet arabiſt, i Stederne italienſt. Hovedpladſen 
er La Valetta, en i Klipperne indhugget Faſtning af 
førffe Hang, med en fortræffelig Havn, Desuden har Oen 
endnu ni tildeels befæftede Havne og 22 Flakker. Til 
Mafta hører endnu de fo mindre Øer Gozzo og Comino. 
—Maltablevt Aaret 1539 tildeelt Johanniterridderne af 
Keiſer Cari 5de fom et Lehn af Kongeriget Sicilien. Rids 
derne maatte 1565 udholde et frygteligt Angreb af Tyrs 
kerne, men nødte endeligt diffe tilat drage bort med. ftort 
Tab. Malta var i Ordenens Cie indtil 17908. Dengang 
indtog Bonaparte Øen paa fit Tog til Cguvten ;. Va⸗ 
letta overgav fig forvæderfEviis uden Modſtand. J Aar 
ret 1800 maatte den. franffe Befætning overgive fig 
til Englænderne, ſom ved en ſtreng Blokade havde uds 
hungret Øen. J Freden til Amiens 1302 lovede vel 
Englænderne af give Ordenen Den tilbage, men 
de opfyldte et denne Betingelſe. J Freden til Paris 
beholdt Englænderne Malta og fif par et. nyt faſt 
Punkt i Middelhavet, hvorved deres Herredømme der 
hffredes. 

Maltheſerriddere fre Johanniterriddere. 

Mamelukker, Slaver, kaldte man alerede tide 
ligt de fra Egnene ved Caucaſus nedſtammende Slaver, 
hvilke foreſtod vigtige Huusembeder hos deres Herrer og 
ſiden (vingede fig optil de vigtigſte Statsværdigheder. 
De udgjorde dog intet færffilde Corps. Men, da 
Dſchingiskan i det 13de Aarhundred ødelagde en ftor 
Deel af Afien og bortførre en Mængde Indbyggere ſom 

— A 
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Slaver, kjobte Nodſchmaddin, Sultan. af Wgypten 
12000 af diſſe, Mingkelier, Tſcherkaſſer men for det 
mefte Tyrker fra Kaptſchak, lod dem underviſe i alle fris 
gerſte Ferdigheder og dannede ſiden et Corps af dem, 
ſom ſnart udmærfede fig ved Toileslsshed og Ops 
ror. Alerede under haͤns Efterfolger blandede de. fig 
i Regjeringsanliggenderne, myrdede Sultanen Turan 
Shah og indfatte en anden Regent af deres Cane. Dens 
ne Mamelufregjering varede fra 1254 til gyptens 
Erobring ved Selim iſte. De fleſte Sultaner, der re— 
gjerede i dette Tidsrum, havde forhen værer Slaver. 
Selim fatte en osmanniſt Paſcha over Mamelukkerne, 
optog deres 7 Overhoveder til Medlemmer af Divan og 
udnævnte af dem de 24 Statholdere eller Beyer af Wgyp⸗ 
ten. Denne Sndretning vedvarede over 200 Aar. 
Men fra Midten. af det forrige Aarhundred erholdt 
Mamelukkernes Anfeelfe en faadan Overvægt ved deres 
Antal og deres Rigdomme, at Osmannernes Magt blev 
fåa godt ſom ingen. Denne Overvægt faffede fornem— 
melig Ali Ben dem fra 1766; han regjerede med -uinds 
ſtrenket Magt og blev myrdet 1773. Ved den franſtke 
Invaſions Tid fpillede og Mamelukbeyerne, fornemme— 
lig Murad Bey, en vigtig Rolle. Mameluf'erne, hvis 

ntalf beløber fig til 6 a 8000, fortplante fig før det 
mefte ved Slaver, der bleve bragte fra Egnene imellem det 
forte og cafpiffe Hav til Cairo. Man tvinger dem til 
Muhameds Troe og danner. dem til Krigere. Herefter 
erholde de Statsembeder og blive tidt ſelv Beyer; thi 
fun Mamelukker kunne erholde denne Poſt og ere derfor 
at anfee ſom Xgyptens egentlige Beherſkere. 

Mammut, Mammutsknogler falder mande uhy— 
te Dyrknogler, ſom opgraves i Siberien, i Tydſkland og 
andre europæiffe Lande, men iſer ved Ohio i Nordame—⸗ 
rika. Navnet fynes at være fordærvet af" Momotowa— 
koſt, et fiberi Ord. Dette Navn gav man det ubes 
kjendte Uhyre, hvilket de foſſile Knogler fulde tilhøre, 
før man erfjendte deres Lighed med Elephantens og Næss 
Hornets, der vifte fig i det mindſte ved Beenrader, der 
fandtes i Siberien og tildels i Tyoͤſtland. De uhyre 
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Knogler, der opgraves ved Ohiofloden, tilhore et fra 
Elephanten gandſke forſkjelligt Landdyr, hvilket man 
alerede fan fee af Sidetendernes beſynderlige Dannelfe. 
Man fan et beſtemme dette Dyrs Arr, ſtjondt Cuvier har 
faldt det Obidelephanten. 

Man, en til England hørende Øe mellem Enge 
land, Skotland og Irland. Den er omtrent 6 Mile 
lang og to Mile bred. Dens Jordbund er ei fordeelage 
tig for Agerdyrkningen, men den har god Avægavl og 
betydeligt Fiſterie. Øen har 20000 Indb. og fem 
ſmaae Stæder, blandt hvilke Ramſay er den vigtigfte. 
Hens Beliggenhed er meget begvem for Snighandel, 
hvilfen i de Tider, da Pen et til orte Kronen, men den 
grevelige familie Derby, var meget betydelig, men vede 
varer dog endnu, Biffoppen af Man, fom tillige ér 
Biſkop af Sodor, og ſtaager under Erkebiſpen af York, ev 
ei Pair af Riger. Wed denne Pe blev den franffe Gør 
capitain Thurots lille Eſtadre flagen den 26de Febr. 
1760. 9 

Mancando (abbr. manc.) aftagende, betegner i 
Tonekunſten, at et Stykkes Tidmaal fredfe bliver bangs 
ſommere og at Tonen lidt efter lidt fEal forfvinde. 

Mancheſter, en ſtor uregelmæsfig bygger. Stad i 
det engelffe Grevſtab Lancaſhire ved Sammenlobet af 
Floderne Irk og Irwell. Ved Broer over den fidfte 
Flod er den forenet med Salford. Uagtet Staden har 
over 90000 Indb., har den ingen Repræfentant i Par—⸗ 
lamentet da den. oprinteltgen var en Landébye. Den 
fan anſees ſom Middelpunktet for de engelſte Bomulds⸗ 
manufacturer, og ſtylder denne Blomſtren ei faa meget 
Narheden af Steenkulsverkerne, fom den Bridgewater⸗ 
ſte Canal, hvorved Staden faaer Kullene Halvparten 
lettere end forhen og ftaaer i begvem Forbindelſe med alle 
Hovedpladſe og Havne i Kongeriget. 

Manco Capac, Stifteren af og den forſte Inca 
i det yeruanfe Rige, hvis Beboere, paa den Tid Spa? 
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nierne kom dertil, endnu holdt hans Minde hoit. Han 
havde civilifevet dem, og gjort.dem befjendte med adſkilli⸗ 
ge nyttige Indretninger ſom Agerdyrkningen. Han 
Yar optraadt iblandt dem ſomen Søn af Sofen og -lærte 
indvortes af tilbede Pachacamac da: Verdens Sjel eller 
Støtte ſom hoieſte men ubefjendte Guddom, men udvors 
tes og. ſom underordnet, bog fynlig og bekjendt Guddem 
Solen, hans Moder, og befalede at bringe denne fidfte 
Offre for de BVelgjerninger ,, hvormed hun overvældede 
Menneſkene. * 

Mandarin er ske ef portugiſiſt Ord (af 
mandare) og betyder enhver offentlig Embedsmand i 
det chineſiſte Rige, hvad enten hans Vardighed er 
ſtor eller liden, civil eller militær. . Det chineſiſte Ord 
derfor er Quang eller Muangefu. Mandarisernes Værs 
digheder ere forfEjellige,. fom man kan foreſtille fig i et 
faa ſtort Rige. Man fjender Graden af Mandarinens 
Vardighed paa Farven af den Knap han har paa Midten- 
af fin Har. Den førfte er rød, derpaa følger blaae, 
Hvid og forgylder. Det Røde og Blaae bar Underafdes 
linger i det Morke og Gjennemſigtige De runde purs 
purrøde Knapper paa Mandarinernes Huer eller Hatte, 
betegne den førfte Grad, de af Sølv eller forfølvede den 
nederfte Grad. Foruden Knappene og Paafuglefjedrene 
paa Hattene feer man endnu ved Hoffet to andre Kjendes 
tegn paa dén højere Værdighed. Alle Mandarinernes 
Stadsdragter have paa Bryſtet og paa Ryggen fiirkante⸗ 
de røde Broderier; men Underkongerne, Colaoerne 
CCabinetsminiſtrene) og Prindferne have runde ei alene 
paa Bryſtet og Ryggen, men og paa Skuldrene af deres 
Klæder, Videre feer man mange flædte i Guult, en 
Farve, der blot maa bæres. af de Fornemſte og af dem, 
ſom Keiſeren bar tilſtaget Tilladelfe. dertil ſom Minis 
firene, Vicefongerne og Gildingerne. 

Mandat, Territorial Mandat, et nyt franſk 
Ord, for et Slags Papiirpenge, der blev fat i Omlob 
under den republikanſte Forfatning i Frankerig. Efters 
at Aſſignaterne, ſom Robespierre havde forftaaet at 
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holde i en tvungen Cours, efter hans Henrettelſe, ved 
den offentlige Menings Magt, vare fjunfne tit Intet, 
og Nationalgodſerne, ſom man havde auviiſt til Hypor 
thek for deres Indlssning, vare igjen blevne frie, og, 
efter at Regjeringen forgjeves Havde aabnet et Laan til 
at beſtride Krigsomkoſtningerne og andre trængende 
Statsudgifter, fFabte den et nyt Slags Papiirpenge 
under Navn af Mandater, hvilfe i Grunden heller ikke 
vare andet end Aſſignater, thi ogfaa de vare Anviisnins 
ger paa Nationalgodſernes tilfommende Salg, men - 
havde deg et dobbelt Fortrin for Aſſignaterne. For det 
Førfte havde Mandaterne et ſpecielt Hypothek paa enkel— 
fe, paa en Tavle ved Navn anførte Godſer, da Aſſig⸗ 
naterne fun i Mi mindelighed vare funderede paa Natio— 
nalgodſerne; for det andet kunde Mandaterne hvert Pies 
blik realiſeres, da Ihendehaveren uden videre Formalie 
teter, Fulde indſettes i det anførte Gods, faafnart han 
meldte fig og vilde nedlægge den fierde Deel af Priſen, 
Man udftædede forſt for 600 Mill, Livres, men fort dere 
paa, den 18de Marté 1796 for 2,400 Mil. Man 
gav dem vel en almintelig tvungen Cours, hvorved det 

lykkedes Regjeringen, ved dem at beſtride Omkoſtnin— 
gernetil der foreftfaaende Feldttog, men neppe var dette 
ſkeet, før de ligeledes ſank ned næften til Intet, de bleve 
derfor deelg indverlede og tilintetgjorde , deels forſvandt 
de af fig ſelv. Diſſe Papiirpenge fEyldte dog Frankerig 
fin Redning. 

Mandeville, (Bernard de), en bekjendt holland 
Læge, der var født i Dortrecht 1670 og døde 1733, 
gjorde fig bekjendt ved fine irreligiøfe Verker, der vare 
et Aftryk af bans Levnet. Man har af ham 1) et Digt 
faldet the grumbing Hive, Han paaftaaer at Luxus og 
Lafter kunne geraade Enkelte til Bedſte og til Fordeel for 
Selſkabet, og at ſelv Forbrydelfer ere nyttige, for faar 
vidt ſom de tjene til at indrette en god Lovgivning; 2) 
frie Tanker om Religionen, Kirken og Nationens Lykke, 
ſom ligeledes gjorde ſtor Opſigt; 3) Underføgelfer om 
rens Oprindelfe og om Chriſtendommens Nytte i 
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Krigen; i hvilket Verk han modſiger mange af ſine tid⸗ 
ligere Ideer og Synsmaader . J 

Mandoline (ital. Mandola, Mandora) et lille 

fireſtrenget, luthlignende Inſtrument, der ſpilles, ſaa— 
vel med en Pennepoſe ſom med een eneſte Finger paa den 
hoire Haand. Man har og flige Inſtrumenter med fer 
dg flere Strenge, hvilke, fordi de endnu mere ligne Lus 
then kaldes Mandores luthées, 

Mandſchu, Mandſchurer eller Bogdier, To 
Nationer, de egentlige Mandſchurer og Tunguſerne, 
hvis fælleg Herkomſt fan fjendes af deres Traditioner, 
deres Sprog og Legemsbygning, høre til den mandſchu—⸗ 
riffe Folkeſtamme, der befidder vidtløftige Lande og Pro 
kener i det øftlige Siberien og det nordlige Mongolie og 
ev felv nu meget mægtig, da en mandſchuriſt Fyrſtefami— 
lie vegjerer over China. % be ældfte Tider vare de bes 
fjendte under Navnet Kin eller Niudſcher; fra 926 vare 
de Kitanerne ſkatſtylbige og boede Jord for Korea i det 
oſtlige Tatarie indtil Amursfloden. De gjorde 1114 
Oprør imod Kitanerne under Okota og ſtiftede 1118 
Riget Kin i China, fom blev faldt faaledes efter Stifte— 
ren af Dynaſtiet. Taitſong gjorde 1125 Ende paa Kis 
tanernes Rige i Nordchina, angreb dervaa Song, ſom 
havde faldt ham til Hjelp, frarev dem Petſcheli og 
Chenfi øg tvang Weytſong til at overlade, fig Endeel af 
China og hans Efterfølgere til at aftræde det øvrige 
Nordchina. Mongolerne ſom hidtil havde været Vaſal⸗ 
ler af Kin, frafaldt under Taitſongs Efterfolgere og nod⸗ 
te dem til aft indrømme fig et Stykke Land. J Aaret 
1208 nægtede Dſchingiskan dem Tribut flog dem fulde 
fommen 1212 0g 1213, gjorde fig uafhængig og paalags 
de derimod Kin Tribut. Denne nægtede nu og 1215 
Ningtſong, Chinas Beherſker af Dynaftiet Song. Ved 
Dſchingiskan tabte Niudſcherne Provindſen Chenſi 1221. 
Oktai fortſatte Krigen imod dem og erobrede deres Rige 
under Gnaitſong. - Efter deres Fordrivelfe fra China 
fremkom de førft igjen i det 15de Aarhundred (1556) 
under Navnet Mandſchu; de havde i den Mellemtid funs 
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det Modtagelſe i Leatong (er Arveland for den keiſerlige 
Familie i Pina mellem Scharra-Mongoliet og Korea); 
men alerede 1616 faldt de under Tienming ind i China 
og gjorde fore Erobtinger, Forvirringen blev endnu 
ftørre, da Oprøreren Li fremftod, angreb 1643 Keiſer 
Whaytfong i fin Reſidens og overvandt ham. Keiſeren 
hængte fig, og med Gam ophørte Familien Ming , den 
fidfte indførte Regentfamilie i China. Nu forligede 
man fig med Mandſchuerne. Tſonte fordrev Li fra Per 
fing, men døde midt under fine Erobringer, ſom hans 
Søn fuldførte 1644, fra hvilfen Tid Mandſchuerne 
have været Ch nød Beherſkere. — Under ruſſiſt Herrer 
dømme ſtaae ingen Mandſchuer, thi, da Ruſſerne kom til 
Siberien, forlode de fildeels deres Boliger, ſom de havs 
de i Oſtſiberien fra Baikal til den mogoliſte Grendſe og 
omkring Amurfloden og droge til China. -Men de, ſom 
bleve og underkaſtede fig det rusſiſte Herredomme fom, 
ifølge Freden til Nerſchinſt, hvori Rusland aftraadde 
hele Amur og- alle det underkaſtede Mandſchuer, til 
China. Nu danner Bjerg ftræfningen Stannowoi Chre— 
bet Grendſen og beboes af Tunguſer, der deels ere Chis 
na, deels Rusland fEarfEyldige, deels ere frie. 

Manelli (Pietro), berømt italienſk comiſt Sanger, 
levede ved Midten af det 1%de Aarhundred. Han bis 
drog ifær til den Revolution, fom ved denne Tid foregik 

i Paris med den gamle franſte Muſik. Manelli ſtod 
ved Aaret 1750 i Spidſen af et Selffab, der fang ita—⸗ 
lienſte Intermezzoer. Hans comiſte Talent traf uops 
horligt Publikum til hans Foreſtillinger og erhvervede 
[jam et ſaadant Tilheng, at der opfom et Slags Bor⸗ 
gerkrig derover, Han debuterede med Serva Padrona 
af Pergolefi, og vafte en ualmindelig Enthbufiasmus. 
Men fnart dannede et Modpartie fig, fom tog den games 
le franſte Muſik i Beſkyttelſe mod de Rye. Saaledes 
opkom Bouffonifterog Antibouffoniſter. Blandt de SÉris 
bentere og føjønne Aander, der fornemmelig toge Deel i 
denne Strid, bemærfer man iſer J. J. Rouſſeau 
og Grimm, Det var ifær Manelli, ſom bibragte de 

"Franffe Smag for den nyere Muſik, faa af Glud, da 
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han fremtraadde, alerede fandt talrige Tilhangere af 
den italienſte Muſik. 

Manes, en berømt Kietter fra det tredie Aarhun⸗ 
bred og Stifter af den manidæiffe Seft, var fødr i Pers 
fien i Slaverie og af Naturen udruftet med indtagende 
Hands og Legems Egenſtaber. En Ente, hvis Slave 
han var, fattede Godhed for ham, adopterede ham og 
lod ham af Magierne undervife i Perſernes Philoſophie. 
Manes fandt hos fin Velgjsrerſte Terebinthus's Bøger 
og øfte af dem de meeſt extravagante Lærefætninger, fom 
han forſt udbredte i Perfien, hvor de fandt mange Tils 
hængere. Han kaldte fig en Apoſtel af Chriſtus ſamt 
den hellige Aand, ſom Chriſtus havde lover at ſende. 
Han gjorde Mirakler, og vandt, deels derved, deels ved 
fine ſtrenge Sæder, Folkets Mening for fig, hvilken tits 
førev ham Magt over alle Mander. Hans Rygte naaede 
den verfiffe Konge Sapors Hof, hvilfen [od ham falde, 
da een af hang Sønner laae farliat fyg. Manes fjernes 
de alle Læger og lovede at curere ben Syge ved fine Bon— 
ner. Men, da den unge Prinds døde i hans Arme, 
lod Faderen den foregivne Undergiorer lægge i Lenker. 
Jan var endnu i Fangſel, dato af hans Difciple, Tho— 
mas og Buddas ankom for at aflægge Regnſkab for deres 
Sendelſe til Wgypten og Indien. Forſkrékkede over 
den Tilftand, hvori de fandt deres Lærer, befvore de ham 
at tænfe paa den Fare, der truede ham. Men Gan bes 
roligede dem, vakte dereg Mod, opflammede deres Ind⸗ 
bildningskraft og indgſod dem en blind Lydighed mød fine 
Befalinger og én Sjeleſtyrke, "der trodſede alle Farer. 
Thomas og Buddas fortalte ham, at de ingen fryatelis 
gere Fiender havde end de Chriſtne. Manes følte Nøds 
vendigheden af at forfone fig med dem, og beſluttede at 
forene fine Lærefætninger med Chriftendommen. Manes 
leſte i den hellige Skrift, at et gode Træe ei fan bære 
flette Frugter eller et flet Tree gode. Derpaa grundede 
han Nodvendigheden af ef godt og ondt Princip i Vers 
den ved hvilfe Godt og Ondt frembragtes. Han fandt, 
at Satan var Morkets Fyrſte og Guds Fiende, han 
gjorde ham derfor til det Ondes Ophav. Endeligt ſaae 
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han. i Evangelium, at Jeſus lovede fine Diſiple at 
ſende dem Paracleten, ſom fEulde lære dem alle Sandhe⸗ 
der; han troede at Paracleten ei endnu var fommen i 
Apoſtelen Paulus's Tid, fordi denne ſiger: „Vor Viden 
er ufuldfommen, men naar Fuldkommenheden er kom— 
men, vil aft det Ufuldfomne tilintetgijoree.“ — J den 
Mening, at de Chriſtne endnu. ventede Paracleten, 
trocde han at ffaffe fin Lære Indgang hos dem, naar han 
udgav fig for denne. Medens han faaledes i Almindelige 
hed var ſyſſelſat med Planen til: fin Sects Dannelfe, 
hørte han, at Sapor havde befluttet hans Dod. Han 
flygtede af Fænafelet, men blev igjen indhentet og paa 
Kungens Befaling faaet. — Manes's Lære handlede, 
ifølge dér alerede anførte, om ForfØjcllen imellem fo 
hoieſte af hina gen uafhængige Principer, et godt og et 
ondt. Menneſtet havde og to Sjæle, en god og en 
ond. Kjodet var efter ham et ondt Princip Vær ; 
derfor maatte man hindre ZX gteffab og Fortylantelfe ſom 
Forbrydelſer. Den gamle Lov tilffrev ban og det onde 
Vaſen og paaftod at alle Propheter vare fordømte. Han 
forbød af give Almiſſe, erflærede Reliquiers Tilbedelfe 
for Afgudsdyrkelſe og nægtede, at Chriſtus havde været 
MennefÉe og virkelig lidt. Han lærte, at, hvo der op— 
rykkede en Plante ellev dræbte et Dyr, blev forvandlet 
til denne Plante eller til dette Dyr. Hans Difciple 
pleiede, før de ſtar ce Brød i Stykker, at forbande den, 
fom havde tilberedet det, da de onffede han maatte blive 
faaet, bøftet og bagt ſom denne Spiſe. Iſtedet for at 
flige Urimeligheder fulde bidrager til at ſtade Secten, 
tjente de meget mere til af udbrededen. Manichgismus 
er af alle Kjetteriev det, fom har varet fængft.  Hjens 
imod det 10de Aarhundred kom Manidæer til Italien 
pg nedfatte fig i Lombardiet, hvorfra de udfendre Præfter, 
der gjorde mange Proſelyter. De nye Manidæer havde 
gjort Forandringer i hans Lære. - Mange af dem vare 
Enthuſiaſter, der forførtes af det tilſpneladende Ophøies 
dei hans Moral. Dertil hørte Domherrerne af Ovies 
ans, der vare meget berømte før deres Fromhed. Kong 
Robert forsømte dem til Baalet, og de ftyrtede fig med 
Henrykkelſe i Luerne (1022). Storſt FremfÉridt gjor» 
de Manidæerne i Languedoc og Ptovence. Man for—⸗ 

— 

J 
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ſamlede adſkillige Concilier imod dem, men kunde ef, 
ſelv ved de ſtrengeſte Forholdsregler udrydde denne Sect. 
De trængte endog ind i Tydſtland og gik over til Eng—⸗ 
land. Allevegne fandt de Tilhængere, men allevegne 
Beftreed man dem.  Manidæismen, fom. vedvarede , 
trods alle Hindringer, udartede umærÉelig og avlede i det 
12te og 13de Aarhundred hiin Mængde Secter, der 
foregave at ville forbedre Religionen og” Kirfen. De 
oprindelige Manidæer vare deelte i to Claſſer; Ho— 

vere, fom maatte afholde fig fra Viin, Kjød, Wg og 
Oſt, og Udvalgte, ſom foruden en ſtreng Afholdenhed 
ogfaa gjørde Fattigdoms Løfte. Diſſe Udvalgte fjendte 
alene alle Myſteriernes Hemmelighed o: Sectens uvis 
meligfte Svermerier. Der vare tolv ikfande dem, ſom 
man faldte Meftre, og en Trettende, »n var de Ans 
dres Overhoved efter Manes's Monſter; denne havde 
nemlig valgt fig 12 Apoſtler. — Blandt Kirkefadrene 
har fornemmelig den hellige Auguſtin, der felv en tidlang 
var Manichger, meeſt eftertrykkeligt og kraftigt bekjem— 
pet denne Sect. 

Manes, Maner kaldtes hos Romerne de Afdødes 

Sjele eller Mander. Man faldte dem Larer, naar de 
vare velgjørende, men Larver eller Manier (Larvæ vel 
Maniæ), naar de vare adelige. Nogle anfaae bem og 
for Menneſkenes gode eller onde Genier, der ledſagede 
dem i Livet. — Man regnede Manerne til de under. 
jordiffe Guder, men troede af de undertiden vifte fig 
paa Jorden og faaes ſom Spogelſer. Iſar ſkulde de be: 
føge Oververdenen tre Dage om Aaret nemlig den 30te 
Auguſt, 4de October og 7de November; hvorfor diffe 
Dage hos Romerne anfaaes for ulykkelige. Den almin- 
delige Folfetroe, at de Afdødes Mander havde den mægs 
tigſte Indflydelſe paa de Levendes gøde eller onde Skſeb⸗ 
he, ifær paa deres, med hvem de fordum havde ftaaet i 
Forbindelfe,  indgjød en almindelig Frygt for dem og 
man vogtede fig meget for af fornærme dem. Da man ans- 
føg, at de forfulgte enhver Forſtyrrer af Ligets Rolig: 
hed, faa gjorde man meget af Begravelfer og bragte 
Manerne Offre og Libationer; ja man oprettede, naar 

U 
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man ei vidſte om en Død var begraven, et Cenotaphium, 
og indbød den Dødes Maner under hoitidelige Ceremo— 
nier, af begive fig til Hvile derhen, af Frygt for, at de 
ellers ſtulde vanke emkring i Øververdenen, de Levende 
til Plage og føge deres Legeme. Man troede videre: at 
de fandt Behag i Blod, hvorfor man ved Baalet ſlagte⸗ 
de dem adſtillige Dyr,” ifær ſaadanne, ſom den Afdade 
havde yndet og opbrendte dem med Liget. 

Manetho, Manethon, fra Diospolis i Egype 
ten, blev født omtrent 270 Aar f. Chr., var PYpperſte⸗ 
præft i Hieoropolis og Forfatter af em egyptiſt Kronike i 
tre Bøger, hvilken endog er vigtig ide Brudſtykker, der 
endnu ere tilbage (Man finder dem i Scaligers Varker 
de emendatione temporum). Det ham tillagde 

Digt om Stjernernes Indflydelſe (amoredesuervæe, 
ed, Gronov, Leid. 1693, 4) hører til fenere Tider og er 
faavelfom den Gam tillagde Bog om Kongerne i gyp⸗ 
ten, falſt. i 

Manichaer fee Manes. 

Manifeſter. Med dette Navn pleier man at be— 
tegne Staternes Erkleringer, fornemmeligt de, ſom bes 
Éjendtgjøres ved Begyndelſen af en Krig, og hvori de ret⸗ 
færdiggjørende Aarfager til Krigen fremſettes. Diffe, 
Erkleringer eve i Almindelighed rettede til hele Publis; 
kum og fEulle tjene til at bevife Fiendens Uret og fine 
egne Befværinger mod ham. Den Form, hvori Manis, 
feſter fremfættes ev det aabne Brevs 0: de begynde med, 
en fort Tiltale til hele Publikum og ere blot forfynede 
med Regentens ſimple Underſtrift. Forffiellige herfra 
ere Deductionerne og Fremftillingerne af Bevæggrundes 
ne eller de ſaakaldte Exposés des motifs: de forſte ere 
ligeledes officielle, rettede til det famtlige Publikum, 
men fun fjelden affattede i Regentens Navn, og ei af 
ham underffrevne Udſtedelſer i Form af en Libel ; de ſid⸗ 
ſte ere forÆjellige herfra ved deres mindre juridiſte Form. 
Brugen af Manifefter har vedligeholdt ſig til vore Tis 
der blandt cultiverede Magter; fun Franferig-gjorde i 
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de ſenere Tider en Undtagelſe herfra: Keiſeren udſte— 
dede blot STEENS SE til Senatet, Proclamationer til” ” 
Armeen og Udfald i Moniteuren. — J Henſeende til 
flige Manifeſter fan man vel antage at Sandhedens 
Sprog ei altid følges i dem, da man altid føger at frems 
ftille fin Modſtander fom den Fornærmende og fig felv 
ſoin den Fornermede, hvorfor man fun med flor Fovfige 
tighed fan bruge dem ſom hiſtoriſte Kilder. 

Maniller eller manilliſte Ger ſee Philippi— 
nerne, i 

Manlius (Titus) med Tilnavnet Torquatus, 
eh berømt romerſt Conful og Feldtherre, manglede i fin 
Ungdom det Talent af tale vel for fig, hvorfor hans Fa— 
der ei vilde lade ham fomme til Staden, men [od ham 
blive blande fine Slaver paa Landet. Denne Frems 
gangsmaade forekom Folfetribunen Marcus Pomponi—⸗ 
us faa uretfærdig, af han indſtevnede Faderen for at fors 
fvare fig. Sønnen, der med Fortrydelfe faae fin Fader 
forfulgt for fin Skyld, ilede med en Dolk fil Folketribu⸗ 
nen, truede ham med Døden og fod ham fværge, at han 
vilde "tage Klagen tilbage. Denne fønlige Kierlighed 
rørte Folket og den unge Titus Manlius blev næfte Aar 
udnævnt til Tribunus militaris. Han drog med 
Hæren imod Gallierne af hvilke Cen udfordrede den tap⸗ 
reſte Romer, til Tvekamp. Manlius modtog Udfordrin⸗ 
gen, nedlagde fin Modſtander og prydede fig med hans 
gyldne Halskjede. Deraf erholdt han Tilnavnet Tors 
quatus. Nogle Aar efter blev han udvalgt til Dictator, 
og han var den forſte Homer, fom uten at have været 
Conful beflædede denne Værdighed. ” Derpag valgtes 
han til Conful adffillige Gange. Han var og Conſul 
Aar 340 f. Chr. under Krigen mod Latinerne Han 
gav den udtrykkelige Befaling, at ingen Romer uden 
hans Tilladelſe "maatte fjerne fig af fit Geleed eller ind⸗ 
lade fig i nogen Kamp. Desuagtet indlod hans Søn fig 
i Tvekamp med en Latiner, der med Haan udfordrede 

” en Romer. Han nedlagde fin Fiende og blev modtagen 
af Armeen med Bifaldsraab. Men Faderen vendte fig 
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fortørnet fra ham, overgav ham en Seierskrands, men 
befalede tillige Lictoren at fuldføre den beſtemte Dods— 
ftraf paa ham. Denne Strenghed ſtaffede Manlius 
Tilnavnet imperiosus. Nogle Dage. efter ſeirede 
Manlius ved, Vifiris over Fienden, efterat hans Meb⸗ 

conſul, Decius Mus havde devoveret fig elfer opoffret fig 
for Gædrenelanders Skyld. Senatet bevilgede ham ders. 
vaaen Triumph. Siden faldte man alle Forordninger, 
hvorved ftreng Retfærdighed haandthevedes, ordſprog⸗ 
ligtédida manliana, 

Manna kaldes den indtørrede, klebrige, blegaule, 
gjennemfigtige, flimagtigt føde Saft, ſom forſtjellige 
Plantearter levere, iſer faaes den af nogle Arter Aſte⸗ 
træer i det ſydlige Europa, fornemmelig Calabrien og 
Sicilien. Man fan og fane Manna af Runkelroer; 
paa Lolland faaes Manna af en Gresart. J Oſterlan⸗ 
dene gives der flere Værter, der give Manna, og hvilke 
man et engang rigtig fjender. Cen af diſſe Planter 
hører til Slægten Hanehoved (Hedysarum), og. man 
formoder, at det var dette Slags Manna, Iſraeliterne 
nøde paa deres Vandringer i Orkenen. Ogfaa Ames 
rifa gives der Verter, der levere Manna: Man—⸗ 
na fra Briancon kommer af det almindelige: Lærs 
fetræe. 

Mannert (Conrad) født den 17de Apr. 1756 i 
Altdorf, forſt Lærer ved Sebaldſkolen og derpan ved 
Agidianum i Nuͤrnberg, derpaa fra. 1797 Profeſſor i 
Philoſophien i Altdorf og fra 1808 kongelig bayerſt 
Hofraad og Profeſſor i Hiſtorien i Landshut. ; Han har. 
viiſt fig ſom en grundig Hiſtorieforſter hans: Coms 
pendium der deutſchen Reichsgeſchichte; 2te Aufl. Nuͤrn⸗ 
berg 1808, 8. Die aͤlteſte Geſchichte Bojoariens— 
Nuͤrnberg 1807. 8. Kaiſer Ludvig der 4te oder der 
Bayer, Landshut 1812 8. Men fornemmelig: har han 
udmærfet fig fom nøiagtig og omhyggelig Diplomatiker 
og Statiftifer (Miſcellanea, meeſt af diplomatiſt Ind⸗ 
hold, Nuͤrnberg 1793, 8. Compendium des Statiſtik, 
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Bamberg 1805, 8.) Fortrinlig Fortjeneſte har han 
erhverver fig af den gamle Geographie, ſom han har bes 
riger med uendelig mange nye Ideer, Grundſatninger, 
Beſtemmelſer, Inddelinger og nye Synsmaader ved ſit 
af fuldkommen nye Forſtning frembragte Verk: Geo— 
graphie der Griechen und Roͤmer aus ihren Schriften 
dargeſtellt (Muͤrnberg 1738, 7 Bind). 

Mannheim, fordum Hovedſtaden i Nedre⸗Pfalz, nu 
Hovedſtaden iNeckarkredſen iStorhertugdømmet Baden, 
ligger ved den oſtlige Bredde af Rhin, hvor Neckar falder i 
den. Churfyrſt Frederik 4de begyndte af den gamie Lands⸗ 
Bye og det gamle Slot Mannheim at bygge en Stad, og bes 
folkede den med Nederlendere, ſom for Religionens 
Skyld havde forladt deres Fedreneland. Vel forſtyrre⸗ 
deg den nye Stad 1622 af Bayrerne og 1688 af de 
FranfÉe, men Churfyrſterne Johan Wilhelm og Carl: 

Philip, hvilken ſidſte, formedelſt Religionsſtridigheder 

med de. Reformeerte, 1720 flyttede fin: Reſidens fra 
Heidelberg til Mannheim, fatte denne Stad igjen iſtand, 
fåa den nu hører: til cen af Tydſklands ſtjonneſte Stæs 

Der, ” Den er nu gandfÉe aaben; fordum var den omgi— 
ven med Volde og Grave og befEyttet ved 13 Bolver⸗ 
ker, men ved Begivenhederne i Revolutionskrigen bleve 
Fæftningsværferne tilintetgſorde. Torvet og Parades 
pladſen ere merkverdige faavelfom den overmaade præge 
tige Kirke, der tilhorte Jeſuiterne og Slotscapellet. 
Seeverdige ere desuden Raadhuſet, Toihuſet, Myn⸗ 
ten, adſkillige Hoſpitaler, Comoediehuſet, den botaniſte 
Have, Obſervatorium, Tugt og Waiſenhuſet 20, Slots 
tet er ſtort og prægtigt og iadeholder forfrellige koſtbare 
Samlinger; der er ogfaa Akademiets Forſamlingsſal. 
Indbyggernes Antal beløber fig omtrent til 180009 
Handel og Fabriker: begunſtiges vel, men trives dog ei 
ſynderligt. ITydſklands Krig imod Frankerig i Be⸗ 
gyndelſen af Revolutionen leed Staden ved en Beleis 
ring; ſelven Floi af Slottet blev tilintetgjort. Iſtedet 
for den forrige Skibsbroe gaaer nu en flyvende Broe over 
Rhinen. | ig 
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Mannus, een af de berømtefte gamle Helte hos 
de Tydffe, en Søn af Thuiskon, blev efter fin Død 
tilbedet fom en Skytsgud. Han var Tydffernes Mars. 
Hans Billede i Kjempeſtikkelſe ſom gammeltydſk Kriger, 
iflædt en Dyrehud med et Skjold sed Siden og ſtaaende 
under en Eeg, Styrkens Symbol, blev længe tilbede 
af Rågierne. Efter ham betyder Ordet Mand (Mann) 
et med Kraft og Mod udruſtet Menneſtke. 

Manometer eller Tethedsmaaler, er et Redſkab, 
der ſkal angive de Forandringer , Luftens Tæthed bes 
ſtandigt lider ved Indflydelſen af Kulde og Varme. faaz 
velfom Fugtighed. Otto Guerife angav det førfte Mas 
nometer. Det beſtager af en Kugle af een Fod i Gjen— 
nemfnit, ſom, efterat Luften er pompet ud, bliver bragt 
i'Ligevægt paa en Vegtſtaal med en faa lille ſom muligt 
Modvægt. Saafnart nu den udvendige Luft bliver tyns 
dere end den forhen var, bærer den naturligviis en mindre 
Deel af Kuglens Vagt end forhen og, derved faner den ans 
den Bægt Overhaand. For at erfare hvor meger Luften 
er bleven fættere eller tyndere, lægger man enten noie 
afmaalte Vagte til, indtil den forſtyrrede Ligevægt igjen 
bringes iftand, eller man anbringer ovenfor Vægtftangen 
en i Grader og Minuter inddeelt Halvcirkel, ved hvilfen 
Tungen felv angiver den Vinkel, der afviger fra Vertis 
callinien. — Ved dette Redſtab har man fiden anbragt 
væfentlige Forandringer ; Jouchy, der giver ft Manos 
meter det ligebetydende Navn Daſymeter, har givet det 
ſtor Fuldkommenhed, Derimod giver Sauſſure med 
Uret det almindelige Barometer, fom han bragte i en 
Glaskapſel, for ved forſtjellige Varme og Fugtigheds— 
grader at beſtemme den deri værende Lufts Clafticitet, 
Navn af Manometer. i 

Manſard (Francois), en berømt franſt Bygme—⸗ 
fter, født i Paris 1598. Ogſaa hans Fader , Pierre. 
Frangçois, var Bygmeſter, men døde faa tidligt, at han 
ei funde fuldende fin Søns Underviisning. Francçois 
erhvervede fig ſnart ſtor Berommelſe Rå lykkelige 
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Genie; hans Arbeider pryde ei alene Paris og ſammes 
nærmefte Omgivelſer, men og Provindſerne. Kirken 
Val de Grace er opfort efter hans Tegninger til det ſtore 
Geſims (Corniche), og det ev at beklage, at det lykkedes 
hans Fiender af fage ham bort fra Fuldforelſen af dette 
Verk. Manſard døde ſom forſte kongelig Bygmeſter 
1666 og blev biſat i Kirken St. Paul. De Pragts 
bygninger, der opførtes efter hang Tegninger, ere. liges 
faa mange Mindesmarker om hang Talenter. J fine 
Udkaſt udviflede han ædle; og prægtige Ideer, en fiin 
Smag og en noiagtig Kjendffab til enfelte Dele af fin 
Kunſt. Derhos var han faa ftreng i fine Fordringer til 
fig felv, at han var den fidfte, der gav fine Værker Gis 
fald. Colbert opfordrede ham. til at udkaſte en Plan. til 
Louvres Pallads og fandt Manſards Arbeide faa forfræfs 
feligt, at han forlangte der Løfteaf ham, at han uden 
Forandring vilde fuldføre ſit Udkaſt. Manſard afflog ” 
derte for at beholde Frihed til af forbedre fit Arbeide ends 
nu mere, Lyſtſlottet Maiſon anfees for hans Meſterſtyk⸗ 
fe. Af ham have de brudte Tage, fom ban forſt bragte i 
Forſlag, Navn af Manfarder. 

Mansfeld, cen af de eldſte grevelige og fyrſtelige 
Sfægter i Tydffland, nedſtammer fra de ædle Herrer af 
Querfurt og har fit Navn af Slottet Mansfeld. Dener 
deelt i flere Linier og har frembragt adffillige fortjente 
Helte og Statsmend. Blandt de ældre mansfeldffe 
Grever gjorde Hojer fig fortjent af Keiſer Henrik ste og 
faldt 1115 i Slaget ved Welfsholz. Albrecht, Greve 
af Mansfeld erflærede fig for Luſher og var i Res 
ligionskrigen een af Proteſtanternes fornemſte Støtter, 
Han tvang 1547 Hertug Hemrik af Braunſchweig til at 
ophæve Beleiringen af Bremen og døde 1560 i fit $0de 
Aar. Volrath, hans femte Søn, udmærfede fig mes 
get fom Kriger, var med i Slager ved Montcontour 
og reddede ved et ſtſont Tilbagetog Endeel af det tydffe 
Rytterie. Han døde den 3ote Dec. 1573. Man 
maae ei forvexle ham med Grev Peter Ernſt af Mans⸗ 
feld, fom blev fangen i Jvry, hvor han havde Overs 
esmmandoen efter Slaget ved Montcontour. Han havs 
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de ſiden — i de ark Forretninger, blev Stathol⸗ 
der i Luxemburg og Bruffel og døde 1604 i fit 87de 
Aar med, Titel af en Fyrſte i det romere Rice. Carl, 
Prinds af Mansfeld, hans retmesſige Søn, udmærfede: 
fig i de flanderffe og ungarſte Krige og døde 1595 uden 
Efterkommere. Ernſt af Mansfeld, den Sidftes nas 
turlige Broder, fom Peter Ernſt af Mansfeld avlede i 

Mecheln med et Fruentimmer af Stand, blev af 
fin: Fadder, Erkehertug Ernſt af Oſterrig opdra— 
gen i den carholffe Religion og giorde tilligemed fin 
Broder Sarl Kongen af Svanien i Nederlandene og Kei— 
feren i Ungarn vigtige Tjeneſter, hvorfor Keiſer Rus 
dalph 2den legitimerede Dam. Men, da man tilbage— 
holdte ham fin Faders Værdighed og de Godſer, han havs 
de eiet i de ſpanſkte Nederlande, mod det givne Løfte, 
blev han fan misfornøiet derover, af han antog den res 
formeerte Religion, flog fig 1610 til de proteſtantiſte 
Fyrſter og blev een af Huſet Hſterrigs farligſte Fiender. 
Dette kaldte ham Chriſtenhedens Attila. Han ſatte ſig 
i Aaret 1613 i Spidſen af det oprorſte Bohmen og indse 
tog Pilſen; ſtjondt hans Tropper bleve overvundne é 
forſtjellige Trefninger, gif han dog til Pfalz, erobrede 
mange Stæder der, ødelagde Elſas, indtog Hagenau og 
flog Bayrerne. - Endelig blev han i April 1626 aldeles 
flagen af Wallenſtein ved Deſſau. Efterat han havde 
overladt Hertug Bernhard af Weimar de Folk, han Gave 
de tilbage, vilde han reiſe til de venetianſte Stater, men 
blev fyg i en Landsbye mellem Zara og Spalatro og døde 
der 176261 fit 46de Aar, fandfynligt af Gift. Man 
regner ham blandt. det Aarhundreds dueligſte Feldther— 
ver. Han var ntrættelig og paa det yderſte afhardet til 
Arbeid, til Vaagen, ti! Kulde og Hunger. Hah bragz 
fe Armeen paa Benene og odelagde de fiendtlige Lande 

med utrolig Hurtighed Henrik Srants, Greve af 
Maͤnsfeld udmærfede fia i den ſpauſte Succes fionéfrig 
og døde i Wien 1715 ifit74de Aar, ſom en Fyrſte af 
det romerſte Rige og af Fondi, ſom Grand af Spanien 
og keiſerlig Generalfeldtmarſchal. Han havde og været 
Generalfeldtteimeſter, Gefandt.i — og Spanien, 

| ' lle, £ 
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Praſident i Hofkrigsraadet og Rigets Storkemmerer. 
— Greverne af Mansfeld vare i det 16de Aarhundred 
komne faaledes i Gjeld, at Lehnsherrerne Churſachſen og 
Magdeburg toge Grevſkabet i Sequeſtration 1573, dog 
vedbleve Greverne ſom Rigsſtand og beholde Sæde og 
Stemme "paa Rigsdagene. Grev Henrik Frants er— 
holdt af Keiſer Leopold Rigsfyrſteverdigheden 1696. 
Huſet Mansfeld beſtod i Begyndelſen af forrige Aarhun— 
dred af to Linier, den bornſtaͤdtſte eller catholſte og den 
cis lebiſte eller lutherffe; denne uddøde paa Mandslinien 
1710, hiin 1780, hvorpaa Sachſen og Preuffen toge 
Grevſtabet i Beſiddelſe. Nu ev det gandffe indlemmet 
i den preusſiſte Stat. Det hele GrevÆab beftod af oms 
trent 12 Ovadratmile med 50000 Indb. Det er paa 
Nordſiden bjergigt og derfor: mindre frugtbart. Deri— 
mod har det adffillige Bjergverker, hvis Udbytte i forri— 
ge Tider var betydeligt. Faareavlen er ei ubetydelig og 
Skovene fortræffelige. . 

Mansfield (William Murray, Greve af), fødti 
Perth i Skotland 1705, kom alerede i fir tredie Aar til 
London, ſtuderede ſiden i Oxford, bereiſte Frankerig og 
Italien, opoffrede fig, efter fin Tilbagekomſt til juridiſke 
Forretninger og blev ſnart "almindeligt beundret ſom 
Taler. Efter tiaarig Praxis i Cancelliet blev han 1742 
Sollicitorgeneral, og 1756 Lord:Overdommer i Kings— 
bench; Kongen indfatte ham tillige i Geheimeraadet, 
og i ethvert Slags Forretninger, han tog fat paa, uds 
merkede han fig fortrinligt, Han befad det Talent med 
Rolighed at gjennemſtue de meeſt indviflede Tilfælde og 
foredrage dem med Klarhed og Præcifion.  $ Argus 
menteren var han ſſirlig, indtagende og fyndig og han 
befad en uudtømmelig Skat af claffiffe, hiſtoriſte og jus 
ridiffe Steder. Hans fÉriftlige Indlæg vare klare og 
indtrængende og hans Veltalenhed uimodftaaelig. Han 
havde en med Ynde ledfager Maneer og en ffjøn Stem⸗ 
me. JGeheimeraadet forlod man fig næften gandſte 
alene paa hans Udfagn i Beſtemmelſen af alle Stridig» 
heder, der angik Colonierne eller Priſer. J Overhus 
fet forfvarede han ſtedſe Toleranfe og Religionsfrihed og 

* 
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ſaae fine Udfagn fjelden omſtodte. Men undertiden gif 
dog hans Iver for Kongens Sag over til Partiſthed, og 
i Aaret 1780 var han nær bleven et Offer for en Folke⸗ 
bevagelſe, hvori hans Huus pludfeligt blev overfaldet og 
ſtukket i Brand. Efterat han i 31 Aar havde foreftaact 
en Overdommers Embede, nedlagde han ſamme 1788, 
traf fig tilbage i Enſomhed og døde 1797 paa fit Landſted 
i Ken⸗Wood ei langt fra Hampſtead. 

Manſo (Johan Caſpar Frederik) født i Zella ét 
Hertugdommet Gotha 1759, erholdt den førfte Under 
viisning, ſom for Størftedelen indſtrenkede fig til de 
gamle Sprog, i fine Forældres Huus af Privatlærere. 
Derved blev han tidlig fortrolig med de romerſke Clasſi— 
fer. Endnu før fit 17de Aar havde han giennemlæft de 
flefte af dem, og i der &Græffe, fom han meeſt maatte lære 
ved egen Flid, overſat Heſiod og Theokrit. Til tidlige 
Forſog i Poefien vaftes han, deels ved Naturens romans 

tiffe Omgivelfer, deels ved Bekjendtſkab med J. Fr» 
Smidt, Horatſes bekjendte Overſetter, fom gavnede 
ham ved Raad og Critik. J fit 17de Aar beſogte han 
Gymnaſiet i Gotha, men funde blot eet Mar nyde den 
fortræffelige Rector Geißlers Underviisning. J Jena, 
hvor han tilbragte 43 Mar, tilſidſt ſom Opdrager i den 
beromte Retslerde Hellfelds Huus, gik han over fra 
Theologie til Philologie og Philoſophie. Schuͤtz og 
Ulrich virkede meeſt paa ham her og efter dem nogle 
aandrige Ungdomsvenner ſom de to Jacobs, Grabner 
og Schatz. Fra Univerſitetet vendte han tilbage til 
Gotha, hvor han modtog en Huuslarerplads og lærte 
tillige fra 1783 ved Gymnaſiet, førft ſom Medarbeider 
og fiden ſom Profeſſor. JAaret 1790 blev han falde 
ſom Prorector til Maria⸗Magdalena-Gymnaſiet i Bres⸗ 
lat og paatog fig tre Aar efter, ſom forſte Profeſſor og 
Rector, Beftyrelfen af denne Anſtalt. J hvor noie 
Venſtabsforhold han her levede med Garve feer man fore 

ar nemmelig af de &revfamlinger, ſom udfom efter Gar— 
ves Dod. Manſo har traadt frem ſom Digter og Pros 
ſaiker, ſom Overfærter, Humaniſt og aſthetiſt Kunfs 
dommer. De bekjendteſte blandt hans Overſattelſer ere 
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Viragils Georgica, Bion og Moſchus, Sophocles's Der 
dipus og det befriede Jeruſalem; det ſidſte ufuldendt. 
"SY hans Overſettelſer tager han fig vel mange Friheder, 
ſtjondt man ei kan miskſende hans lærde Kundfkaber. 
Blandt hans egne Varker er Leredigtet, „den Kunſt at 
elfEe, det Betydeligſte,“ men dets Vardie indſtrenker fig 
til en vis fiirlig Anſtand, der ev Forſtandsprodukt, og til 
Correcthed i Udtrykket. Det ſamme gjelder og om hang 
Epiſtel til Garve, „om Videnſtabernes Nedſattelſe,“ 
der ſom philoſophiſt Diet ei er uden Fortjeneſte. J 
hans to Bind blandede Skrifter finder man og to Bøger 
Dlandete Digte under Navnet: poetiſche Waͤlder. De 
beſtaae af didaktiſte og lyriſte Stykker, Elegier, Mas 
drigaler og Epigrammer, deels Originaler, deels Ef— 
terlianinger, hvoraf mange behage ved Omhed og In— 
derlighed. Blandt Manſos proſaiſte Skrifter udméerke 
ſig: Verſuche uber einige Gegenſtaͤnde aus der Mytholo— 
gie der Griechen und Roͤmer (Forſog over nogle Gjen— 
ftande af Grekernes og Romernes Mythologie); videre 
Sparta, ein Verſuch zur Aufklaͤrung der Geſchichte der 
Verfaſſung dieſes Staats (Sparta, et Forſog til Ops 
lysning i denne Stats Hiſtorie og Forfatning). J beg— 
ge findes gode Materialier og mangen nye Synsmaade. 
San har ſkrevet en Mængde mindre Afhandlinger, hvor—⸗ 
af flere ere aftrykte hos Sulzer. 

; Manſtein (Chriſtoph Hermann von). blev født i 
Petersburg den Ifte Sept. 17171, erholdt af ſin Fader, ſom 
tilfidft var Generallieutenant og Gouverneur i Reval, Un— 
derviisning i Mathematik og beføgte derhos Skolen i ars 
va tif fit 13de Mar, Ved denne Tid fom han i Cadetcorps 
fer i Berlin, hvor han tilbragte tre Aar og Elev derpaa 
brugt ſom Hverveofficier. Paa en Reiſe til fine Foræls 
dre foreftilledes han Keiſerinde Anna af den fvenffe Mis 
nifter. Hun fattede faa megen Godhed for ham, at 
hun ved det preusfiffe Hof bevirfede hans Afſteed og- uds 
nævnte ham til Grenadeercapitain ved det petersburgſte 
Regiment, hvormed han begav fig til Feldtmarſchal 
Minnids Armee, fom dengang fEulde rykke ind i Krim. 
Han fandt ſaadan Leilighed til af udmarke ſig i dette 
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Feldttog, at han ſnart blev førfte Oberſtvagtmeſter og 
Feldtmarſchallens Generaladjutant. Ved hans Tilba⸗ 
gekomſt til Petersburg blev han udnævne til Oberſtlieu⸗ 
tenant, men fort derpaa 1740 døbe hans Velynderſke 
Keiſerinde Anna. Efter hendes Dod tog han vad Grev 
Muͤnnichs Befaling Hertugen af Curland og hans Gros 
der Carl Btron fangne og paadrog fig vel derved Grev 
Beſtuchefs Had, men erhvervede fig tillige Storfyr ſtig⸗ 

de Annas Nagde, Plads ſom Oberſt ved def aſtkach anſte 
degiment og nogle Godſer i Sugerman land hyvilke 

Storfyrſtinden forerede ham. J Krigen med Sverrig 
1741 bidrog han meget til Seteren ved Wilmanſtrand, 
og blev der faaret, Da Eliſabeth beſteeg Thronen, mis 
ftede han pludfeligt fine Godſer og ſit Regiment og ſik 
Befaling, firar af begive fig til St. Anne ei langt fra 
Tſcherkaſt i det woroneſiſte Diftrift, hvor man gav bom 
et andet Regiment. nn fine Venners Mægling ers 
holdt han dog Frihed et Kjevdingagr, hvilket ban til—⸗ 
bragte. Liefland, Hvor han oafaa blev, da man gav 
ham det andet moſtowiſte Regiment. Med fanme bivaar 
nede han 1743 Sotogene mod de SvenfÉe og vendte efter 
Freden i Abo igjen tilbage ril Liefland. Her anklagede 
en rusſaſt Officier ham for Forræederie, og, endſtjendt 

Krigsretten i Dorpat, for hvilfen han ſtilledes, fri⸗ 
-Fjendte ham, fordrede han dog fin Afſteed, hvilfen 
Keiſerinden afflog ham i de noadigfte Udtryk, men tils 
ftod ham derimod nogen Tids Permiſſion. Mu teifte 
han 1744 til Berlin og ſogte ogfaa herfra forgjeves om 
fin Afſkeed. Da han ei erholdt den (efter andre Berets 
ninger fif han den endelig) traadde Han fom Frivillig & 
preusſiſt Tjeneſte, bivannede 1745 Feldttoget ined 
Oſterrigerne og udmærkede fig ſaaledes famme, at Kon— 
gen udnævnte ham til fin Adiutant og i Aaret 1754 til 
Generalfeldtvagtmeſter. J den fort derpaa udbrudte 
Syvaarsfrig gav han nye Beviſer paa fin Tapperhed, 
men oplevede ei Enden paa den. — Thi, de han paa fons 
gelig Befaling reiſte til Dresden for at lade. fig curere 

for et Skudſaar han havde faaet i Armen i Slaget ved 
. Collin, ftadte han ved Welmina, ei langt fra. Leutme—⸗ 

ritz, paa en betydelig Hob oſterigſte Huſarer og Croa— 
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ter, ſom Laudon anførte, Det kom til Haandgemeng, 
og Manſtein, ſom et var dem voxen, tilſatte Livet den 
27 Juni 1757 ved et Skud i Bryſtet. J ham tabte 
Kongen af Dreuffen en figefaa tapper, troe og erfaren, 
ſom menneſtelig og danner Kriger. Beviſer pan hans 
Kundſkaber give hans: Mémoires historiques, poli- 
tiques et militaires sur la Russie depuis 1727- 
1744. Avec la vie de PAuteéeur par Mr, Huber. 
Leips, 1771, 8. Varket er overfat paa EngelfE og 
Tydſt. 

Mantegna (Andrea), en bersmt italienſt Maler, 
blev fodt i Padua 1431. Hans ſtore Talenter bevægede 
hans Lerer Squarcione til at antage ham i Sons Sted. 
Han øvede fig fornemmeligt i Tegnen efter antike Sta— 
tuer og malede alerede i fit 17de Aar en ſtor Altertavle é 
den hellige Sophias Kirke i Padua og vakte fnart fin 
Meſters Iverſyge. Fra Padua begav han fig: i Tjenefte 
hos Marcheſe Ludovico Gonzaga i Montua, og aabnede 
her en ſtor Skole. Her malede han og Julius Cæfaré 
ftore Triumph, et Malerie, for Hvilket der i Mantua 
byggedes et eget Pallads, for aft man vet begvemt kunde 
opſtille og beundre det. Det kom fiden i Hoffets Galle— 
rig, miftedes efter Mantuas Erobring og Plyndring og 
findes for nærværende Tid i det kongelige Pallads Hamp⸗ 
toncourt ved London. Til Belonning udnævnte Marche⸗ 

- fen Mantegna til Ridder. Han blev derpaa af Pave 
Innocens den 8de falde til Rom for af male i Belvedere. 
Her malede han en Mængde fortræffelige Billeder. Eet 
af de fenefte og fortrinligfte er Madonna della Vitto- 
riå, paa hviket Malerie han afbildede Mantuas Skyts⸗ 
helgene tilligemed Marcheſe Giov. Franc. Gonzaga, der 
havde fovet det for den Seier, han 1496 erholdt over 
Carl 8deg Armee.  $ Dresdener » Galleriet finder man 
en Maria Bebudelfe af ham, Mantegna døde 1506; 
hans Gravminde findes i den hellige" Andreas's Kirke i 
Mantua. Hans Sfole fan anſees fom en Green af 
Squarciones. Moniegna var ſtark i Perſpectivet, ſom 
dengang var fjeldent. Hans Behandling var ſtedſe ſtreng 

og tør, Han var gift med en Datter af. Jacob Bellin. 
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Hans Søn Franceſco Mantegna var ligeledes Maler og 
malede Capeller, hvori hang Fader blev begraven. 
Sandſynligt vare Bartolomeo og Carlo Mantegna bes 
flægtede med ham. ; Correggio ſtal høre til hans 
Diſciple. 

Mantinea, nu Trapolizza, en Stad i Arkadien, 
pan Grendſen af Argolis, blev under den peloponneſiſke 
Krig forfyrret af Spartanerne, men opbyggedes igjen 
eftev Slaget ved Leuctra. Staden er iovrigt markvaer— 
dig af det Slag, hvori Epaminondas faldt 362 (fee 
Epaminondas). 

Mantua (italienſt Mantova) fordum et Hertug⸗ 
dom i Lombardiet, hoilket med de to fmaae Fyrſtendom— 
mer Caftiglione og Solferino, indbefattede et Fladeinds 
holdaf 46 C] Mile med 200000 Indb. Det havde en 
tidlang ſom keiſerligt Rigslehn fine egne Hertuger af Far 
milien Gonzaga. Den fidfte Hertug Carl 4de blev af 
Keiſeren erflæret i Acht og i Overacht 1708, fordi han i 
den ſpanſte Succesſtonskrig havde taget franſt Partie; 
han dode ei lenge efter i Padua uden Arvinger. Fra 
denne Tid blev Øfterrig i Beſiddelſe af Landet indtil 
evolutionen og det forenedes i Begyndelſen af Aaret 
1735 gandffe med det Mailandſke og udgjorde med 
dette det oſterrigſte Lombardie. Bonaparte lagde det 
1797 til den cisalpinſke Republik og det udgjorde før 
Storſtedelen Departementerne Mincio i Kongeriget 
Italien, indtil Oſterrig 1814 igſen og bet i Beſiddelſe. 
Mu udgjor det Endeel af det lombardiſt ⸗venetianſte Kon— 
'gerige i Provindſen Mailand. — Staden Mantua lige 
ger i en fror Søe, ſom Minciv danner, Man kommer 
til Staden ved Hjelp af to Dæmninger eller Hovedbroer, 
men begge kunne beſtryges af ligefaamange Forter og ans 
dre opkaſtede Verker. Omkring Staden felv gaaer en 
ſterk Muur og desuden dæffeg den ved et Citadel. Saas 
ledes ev Mantua baade ved Natur og Kunſt en Fæftning 
af førfte Rang. Gaderne ere for det mefte brede og 
lige og tildeels beſatte med Æjøntbyggede Huſe. Biſkop⸗ 
pen ſtod fordum umiddelbart under Paven og blev 5770 
for fig og fine Efterfølgere ophøjet i Rigefyrſteſtanden; 
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+ fiden ftod San under CrÉebifpen af Ferrara. — Til Star 
dens Markvardigheder høre: den forrige Franeiſta⸗ 
ner⸗Kirke og Bibliothek, den forrige Jeſuitter⸗ 
Kirke med dens til aſtronomiſt Obſervatorium indrettede 
Taarn, det forrige hertugelige Dallads og Palazzo del- 
la Giustizia, det. 1625 fiiftede Univerſitets Bygnin— 
ger, Toihuſet, Jødefynagogen, de tolv Apoſtlers Mol⸗ 
le, deri Form af et T byggede Pallads Pitti med dets 
Maleriegallerie, Videnſtabernes og Kunſternes Akade— 

ie og def dermed forenede Maler og Boygningsakade— 
mie. Den blomſtrende Stad blev yderſt medtagen, da 
de Keiferlige ved Balduin del Montes Skyld, bemagti— 
gede fig den med ſtormende Haand 1630 i den mantuas 
fEe Arvefølgefrig. Sider fom den, fig igjen, men fra 
den Tid Hoffet ophørte at holdes der, aftog baabe Ind— 
byggernes og Fabrikernes Antaſ. Indbyggernes Antal 
beløber fig fun til lidet over 20000; i Aaret 1730 var 
deres Antal 30090, men Staden blev haardt medtasen 
under den franſte Revolution. JAaret 1787 erobrede 
de Franſke den ved en ſtreng Blokade og tvang Wurmſer 
til at overgive ſig af Mangel paa Levnetsmidler. 1799 
blev den de Franſke igjen fratagen ved en formelig Belei— 
ring af Øfterrigerne under Kray, men ifølge den efter 
Slaget ved Marengo 1800 fluttede Vaabenſtilſtand, 
blev den igjen overgivet de Franſte. Efter Freden i 
Paris rømte de Franſte den uden at nogen Beleiring 
fandt Sted. 

Manual eller Memorial kalder Kſobmanden den 
Handelsbog, hvorialt i Handelen dagligt Forekommen— 
de ſtrax indføres (fee Bogholderie). Ved et Orgel kal⸗ 
des Manual Claviaturen for Haanden i Modfætning af 
Pedalen, ſom trædes med Fødderne. 

Manufacturer falder man Varkſtéder, hvor viſſe 
Slags Varer forfærdiges i det Store, og hvorved en 
Deling finder Sted af de forÆjellige Arbeider. Man 
gjør efter Sprogbrugen ForfEjel imellem Fabrik og Mas 
nufactur og falder de Værfftæder hvor Kunſtprodukter 
fornemmelig frembringes ved Sid og jammer, Fabrik; 
de, hvor det ſteer mere ved ænder og Maffiner, Mas - 
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nufacturer. J daglig Tale derimod gjøres næften ingen 
Forſtjel og man taler om Cattunfabrik, Bomuldsfabrik 
2€.; Manufacturarbeiderne have naaet deres ſtorſte 
Fuldkommenhed i England, Jo videre Arbeidets Des 
ling gaaer, defto fuldkomnere bliver ei alene hver Arbei— 
der i ſin Forretning, men der leveres, og mere Produkt 
paa cen Tid-og Priſen paa Materialet maa følgelig blive 
ringere. Hertil kommer endnu, at, Maſtiner bedft lade 
fig anvende ved den, fun i Manufacturer og Fabrifer 
mulige Deling, hvilket ligeledes bidrager ei blot til Frems 
bringelſernes Fuldkommenhed men og til Priſernes Lav— 
hed. Man fan igvrigt inddele ſamtlige Manufacturer 
og Fabrikker, enten efter Frembringelſerne, de levere, 
eller efter de deri virkende Krafter. 

Manumiſſion kaldtes hos Romerne den hoitidelige 
Maade, hvorpaa Slaver bleve frigivne. 

Manuſcripter (Haandffrifter). Læren om diſſe 
udgjor en Hoveddeel af Diplomatiken. Her fan blot 
der Fortrinligſte af denne Lære fremſettes. Alle de Mas 
nuſcripter, man endnu har, ere enten ſkrevne paa Per⸗ 
gament eller Papiir. Papiret er deels agyptiſk, (fors 
færdiget af den egentlige Papyrusbuſt), deels Bomulds— 
eller Silkepapiir (Charta bombycina) der blev op— 
fundet ved Aaret 7066 + Tier Chr, Fødfel i Orienten, deels 
Kluͤdepapiir, hvis Opfindelſestid endnu er uafgjort, men 
fom dog almindeligt fættes i den forſte Halvdeel af vet 
13de Aarhundred ifølge et paa ſligt Papiir revet Dos 
cument fra 1243. Silkepapiret brugtes almindeligt 
før Kludepapirets Opfindelſe og brugtes tilligemed dette 

, indtil Midten af det 14de Aarhundred. Penne omta— 
leg allerforſt idet 7de Aarhundred. Det forte Blak 
var det fædvanligfte og er meget gammelt; fun var det 
ældfte ei blander med Vitriol fom vort, men det beftod 
almindeligt af SKaffelovnet d, Sod af Beeg, brændt 
Elfenbeenz reevne Kul:c. Man finder cg tidligt rødt 
Blek, fædvanligt i Haandſkrifterne af en blændende 
Skjonhed. Dermed bleve Begyndelfesboaftaverne, den 
førfte Linie og Indholdsfortegnelſen (deraf Rubrik) 
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k ſtrevne. Noget ſjeldnere, ſtjondt dog temmelig hyppigt, 
finder man i gamle Haandſkrifter ogſaa blaat Blek, ende” 
nu fjeldnere grønt og guult. Ogſaa med Guld og Sølv 
fErev man enten hele Haandſtrifter (hvilfet dog, formes 
delft deres Koſtbarhed høre til de ſtorſte Sjeldenheder) 
eller man' ſtrev blot Begyndelſesbogſtaverne dermed. 
Med Henfyn til den udvortes Form deelte Manuſcripter⸗ 
ne fig i Ruller (Volumina, den ældfte Maade, hvorpaa 
endnu Troubadourerne fÉreve deres Digte) og i heftede 
Bøger eller Bind (egentlige Codices). Manuſcripter— 
neg SÉrivere vare hos de Gamle før det mefte Frigivne 
eller Slaver (Scribæ, librarii), i de paafolgende Tider 
Munke, blandt fvilfe fornemmelig Benedictinerne 
ved deres Ordensregler vare forpligtede dertil. Correc— 
torer og Rubricatorer forbedrede og udſmykkede ſiden 
Haandſkrifterne. Til Bedommelſen af et Haandſkrifts 
Alder, Vard ꝛc. ere dog de indvortes Kjendemarker iſer 
Skrift og Bogſtavtrakkene af langt ſtorre Vigtighed end 
hine udvortes Omſtendigheder og Kjendetegn- Ved de 
græffe Manuſcripter er det vanfEeligere at bedømme Als 
deren af Skrifttrekkene end ved de latinfe. Kun faa 
meget lader fig her bemerke i Almindelighed, at Trakke— 
ne i ct greſt Haandſkrift ere faa meget lettere, ſmukkere 
og flygtigere, jo ældre de ere, og at de ftedfe bleve ſtivere 
med Tidens Fortſtriden. Mangelen eller Tilfftædeværels 
fen af de græffe Accenter afgjør intet. Jovrigt vil man 
ei fetteligt finde ældre graſte Haandſkrifter end fra det 
7de eller i det hoieſte 6Gte Aarhundred. De Tatinffe 
Manuſcripters Skrifttrak har man inddeelt, deels efter 
ſammes Størrelfe (Majoscula, Minuscula), deels ef- 
ter den forfjellige Skikkelſe og Characteer, ſom de anto— 
ge hos viffe Folk i vife Tidsrum (scriptura romana 
antiqua, merovingica, longobardica, carolingi- 

ca &c., hvortil efter det IT2te Aarhundred kom den gos 
thiffe, en kunſtigt tilfpidfet og kantet Minuffel) ; og ved 
enhver af difje Skriftarter fafffattes igjen enkelte Regler, 
hvorefter man fan bedømme et Haandſkrifts Alder. Fors 
medelft deres Mengde kunne blot følgende mere alminde— 
lige her omtales. Før det 8de Aarhundred vil man fjels 
den treffe Interpunctationer, felv, efrer indføre Puncta— 
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tion kunne endnu Manuſcripter forekomme uden Inter— 
punctation, men med Ordenes Afſetten. Haandſtrif— 
ter, ſom ei have Capitler eller andre Afdelinger, ere 
ſtedſe gamle; den ſaakaldte Cuſtos, eller Gjentagelfen 
af det forſte Ord i det folgende Hefte ved Slutningen 
af det foregagende, hører til det r2re og ſenere Aarhun—⸗ 
dreder. Jo mindre og lettere Abbreviaturer, et Qaands 
ſkrift har, deſto ældre er der. Endeligt hænge i de ældfte 
Haandférifter Ordene ſedvanligt uafbrudt ved hveran— 
dre; førft fra det gåde Aarhundred er Ordenes Ufdelen 
bleven almindelig herffende Brug. Formen af de aras 
biſte Ciffre, ſom man i Almindelighed førft finder i Mas 
nuſeripter fra den forſte Halvdeel af det 13de Aarhun— 
dred, bidrager til Bedommelſen af et Haandſtrifts Al⸗ 
der. AXdffillige Manuſcripter have ved Slutningen en 
tydelig Beftemmelfe, naar og. ved hvem de ere afſkrev⸗ 
ne (daterede Codicer). Dog maae man ei ſtrax anfage 
diſſe UnderfÉrifrers Rigtighed for bevifte, da de ofte blot 
antyde Bogens Forfatrelfe, eller fun have Henſyn til en 
Deel af Haandffrifter, eller vel endog ere gandſte opdig— 
tede, Man fan et beſtemme, hvilket det ældfte Haards 
ſkrift er, ſom man endnu har; fun faa meger er vift, at 
felv efterat vi have Prøver af de herculanffe Haandfkrif— 
ter, gaaer intet af vore Haandſkrifter længer end det 
forſte chriſtelige Aarhundred. Isvrigt maa endnu bes 
merkes, at man i Middelalderen udflettede og afkradſe— 
de hele paa Pergament førevne Bøger, for at ſtrive nye 
dervaa, hvilfe regnes for Sjeldenheder (codices re- 
scripti, rasi), Dog ovhørte denne Skik i det 14de 
Aarhundred, fandfynligt fordi Papiir nu kom mere i 
Brug., Den bedfte Haandbog angaaende denne hele 
SMaterie er: Dr. Aug. Friedr. Pfeiffer uber Buͤcher⸗ 
handſchriften uͤberhaupt; Erlangen 1810, 8. 

Manutius (Aldus, Paulus og Aldus) egentligt 
Manuzio eller Manuzzi, Fader, Søn og Sønneføn, 
trei Bogtrykkerkunſtens og overhovedet i Videnſkabernes 
Hiſtorie høift udmærfede Mænd. Udruſtede med vidtud— 
bredte lærde Kundſkaber og utrættelig Virkſomhed have 

de i de Tider, Videnſtaberne igjen oppaagnede og Bog⸗ 
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trykkerkunſten begyndte at virke, udgivet en Rakke af 
graſke og romerſke Clasfifer, der omfatter næften alle den 
gamle Litteraturs Mefterværfer og desuden en Mængde, 
deels egne; deels fremmede Værter, og derved mægtigen 
virket til Studiernes Lettelſe og Udbredelſe i hele Euro⸗ 
pa. — Aldus Pius Manutius Romanus ogſaa faldt 
Aldus den ældre, var født 1446 1Baſſano, ſtuderede 
her og i Ferrara og blev Opdrager for den unge Fyrſte i 
Carpi, Albertus Pius, fom foruden andre Gunſtbeviis— 
ninger meddelte ham Tilnavnet Pius. Forſt i der 
mandlige Alder fuderede han det Græffe i Verona under 
Guarini og anfagde 1438 er Trykkerie i Venedig, Bog⸗ 
trykkerkunſten blev ualmindelig forbedret ved ham. Han 
afſtaffede den hidtil brugelige Munkeſkrift og indførte 
den faataldte Antiqua, opfandt Curſivſtriften, forbede 
rede Adſkillelſestegnene og brugte førft Colon og Semi⸗ 
colon. Han fod fig det være magtpaaliggende, ei alene 
at trykke fEjønt og correer, men og rigtigt med Henſyn 
til Texten. Herfor underholde han i fit Huus et lærd 
Selſkab, hvor der blevralt om de Forfattere, der fulde 

aftryffes og om Tertens- Forbedring. — Den græffe 
Grammatik af Conſtantinus Lafcaris og Mufæus's Digt 
vare 1494 de førfte groſke af ham tryfte Bøger, og paa 
diſſe fulgte en betydelig Rekke græffe og romerſte Claſſi—⸗ 
fer, ſom man endnu ajør megit af. Blandt hang egne 
Skrifter fortjene, foruden» Anmærfnincer og Fortaler 
til adſkillige Skribentere. at merkes: Institutt, gram. 
gr. 1515, 4; Dictionar. gr. 1497 (og Basil 1519) 
Fol.; Institutt. gram, lat, 1501, 1508, 4; In- 
troduct. perverbis ad hebr. ling., førft ved Lafcas 
ris Grammatik, 1501, 4. Han miſtede Livet 5516 
Wed tre Mordere, ſom faarede ham dødeltar i Hovedet. 
J hans Fodſpor traadde hans Søn Paulus Manutius, 
føder i Venedig den : fre Sun 1512. Han ſtuderede iſer 
det latinſte Sprog, ſom han ſtrev fortræffeligt, havde 
Opſigt i Rom over der apoſtoliſke Trykkerie ved KirÉefæs 
drenes Trykning og blev ogfaa brugt ved det venetianſte 
Bibliothek. Siden beſorgede han fin Faders berømte 
Bogtrykkerie, leverede mange fortræffelige Udgaver af 
græffe og romerſte Skribentere og døde 1574. Bang 

J 
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Editioner, ifær af Ciceros Varker, ere i ſtor Anfeelre, kk 
blandt hans egne Skrifter udmærÉe fig hang Epistolæ * 

preækfationes udgivet 1558 og ofte ſiden; desuden har 

… 

han ſtrevet Anmærfninger til adſtillige latinſte Forfat— 
tere. > Ligeſaa roesverdig udmerkede hans Søn, Aldus 
Manutius den yngre, fig. Han var født 1547 og 
fErev alerede i fit T4de Mar en Afhandling omden latinſte 
Orthographie, lærte derpaa i de gamle Sprog i Vene— 
dig, Bologna, Mifa og Rom og døde meget fattig 
1597, efterat ban længe "havde foretaget fin Faders 
Bogtrykkerie, men endeligt ſolgt det. AF Gam Gar man 
Anmoerkninger til Velleſus Paterculus, Horats, Sal⸗ 
luſt, Ceſar, Eutrop, abſtillige Athandlinger om romers 
ſte Oldſager, ſom findes Grevius og Sallengre's The— 
ſaurus m. m. Tegnet vaa de af Manutierne trykre Bo⸗ 
ger er ef Anker, hvorom en Delphin flynger fig, une 
dertiden med Tilſtriften: Sudavit et alsit. 

Mara (Gertrud Eliſabeth) født i Caffel med Nav⸗ 
net Schmehling, er unggteligt een af vor Tids frørfte og 
meeſt udmerkede Sangerinder. Hendes Fader, en Mus 

ſikus, bragte hende i hendes tidligſte Ungdom til London, 
hvor hun lærte at fpille paa Cithar og lad fig høre herpaa 
for Dronningen i fit 1I0de Mars Paa en Hofdames 
Raad lagde hun dog dette Inſtrument til Side og blev 
overgiven til en gammel Sopraniſt Paradiſis Underviis⸗ 
ning, ved hvis Veiledning hunalerede i fit 19de Mar kun⸗ 
de lade fig høre ſom Sangerinde for Hoffet mod ſtort Biz 
fald. Efter nogle Aar reiſte hendes Fader tilbage med 
hende til Caffel, og derfra, da man juft ei vifte hente 
nogen ſtor Opmærffomhed, 1766. til Leipzig, hvor hun 
blev engageret ſom forſte Sangerinde ved Concerten og 
fnart blev Gjenſtanden for almindelig Beundring. Aar 
1767 blev hun faldt til Hoffet i Dresden, for at paatage 
fig en Rolle, der fulde opføres paa Fyrſtens Fodſelsdag. 
Enkechurfyrſtinden Maria Antonia,” der felv var. ftar 
Kienderinde af Muſikken, paatog fig i Forveien at uns 
dervife hende i i Actionen; og Dem. Schmehling reiſte ef⸗ 
fer denne Foreftilling hædret og belonnet i Begyndelſen 
af. Aaret 1768 tilbage til Leipzig, er dannede hun 
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ſig endnu nogle Aar under Hillers Veiledning og blev 
tillige Virtuosinde paa Claveer. J Aaret 1770 blev 
hun derpaa falde til Potsdam. Frederik 2den, der, ſom 
befjendt, ei var de tydffe Sangere og Sangerinder ſyn⸗ 
derlig gunftig, havde vel af Kunſtnerindens Beundrere la— 
det fig overtale tilat indbyde hende, men ventede faa lidet, 

at han vilde høre Concerteni et Sideverelſe. Men nephe 
var Sangen begyndt, før Kongen rykkede nærmere og lidet 
efter lidt kom tær til Sangerinden Efterat Arien var endt, 
roſte han hende hoit og ſpurgte hende om hun tiltroede 
ſig at kunne ſynge en anden Arie af Bladet; paa hendes 
Bejaen, udſogte han hende een af de vanſteligſte Arier, 
hvilken Gun, ſom alle de øvrige, Gan lidt efter lidt fores 
lagde hende, fang med den ftørfte Ferdighed. Hun blev 
ſtrax engageret med 3000 Dalers Gage og optraadde 
førftegang i Berlin 1771 i Haſſes Intermezzo Piramo 
e Tisbe, Hun fapredes om Priſen med den ſtore 

Virtuos Concialini. Her dannede hun fig ved Siden af 
Concialini og under Porporas Veiledning tillige til før 
felfefuld AdagiosSangerinde og god Actrice og nød als 
mindelig Beundring. Men ved fin Forbindelfe med 
Violoncelliſten Mara (1774) blev hun indviklet i utallis 
ge Fortrædeligheder,  SHjun holdt fig vel en tidlang ved 
fin Virtuoſitet tilligemed fin Mand, ſom ved fine Ufor» 
ſigtigheder ofte paadrog fig Kongens Unaade; men endes 
lig kom det dog ſaavidt, at Kongen, efter. flere forgjeves 
Forføg fra hendes Side, paa at erholde fin Afſkeed, 
gav hende den i høiefte Utilfredshed,  Derpaa begav 
bun fig igjen til Sachſen til Leipzig og 1782 til Wien ; 
derfra vreifte hun igjennem Schweiz til Paris 1783, hvor 
ſelv M. Todi, der hidtil havde været en Gjenſtand for 
de FranfFes hoieſte Beundring, fandt i Mara en ſeiren⸗ 
de Medbeilerſte. Mara erholdt Titel af Dronningens 
førfte Concertfangerinde. J Aaret 1784 gif hun igjen 
til London, hvor hun blev modtagen med den hoieſte Ens 
thuſiasmus og ſtrax for tretten Aftener i Pantheon⸗Con⸗ 
certen erholdt 1000 Guineer. J den berømte Cons 
cert, fom aarliat foranſtaltedes Håndel til Wre var 
hun altid forſte Sangerinde; i Vintrene 1785 og 1786 
blev hun og engageret ved det londonſte Opera⸗Theater. 
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Men faa eenftemmig man var i af roſe hende ſom 
Kunſtnerinde, faa meget flagede man over hendes Egen— 
ſindighed, hvilken man, idet mindfte i England og ifær 
i Orford, revfede paa en alvorlig Maade. J Haret 
1788 beſogte hun Turin og Venedig paa en fort Tid. 
1802 gif hun til Paris og kom 1803 til fit Fædrenes 
land. Hun lod fig høre vaa flere Steder fom i Frank—⸗ 
furt, Gotha, Weimar,” Leipzig, Berlin og henrykte 
overalt ved fin fortryllende, til Fuldkommenhed uddans 
nede Sang. Hun vendte fig derpaa til Petersburg, hvor⸗ 
fra hun havde i Sinde igjen af gaae til England, Meni 
Aaret 1808 befandt hun fig endnu iMoſkau, hvor hun efrer 
fin Mands Død, der ſamme Aar endte fine Dage i uderfte 
Nød ved Rotterdam, gav finLedfager Florio fin Haand. — 
Denne ſtore Sangerindes Berommelſe grunder fig et 
blot paa hendes Tones Styrke og Fylde og paa hendes 
Stemmes overordentlige Ømfang, men og vaa den bes 
undringsverdige Lethed, Hurtighed og Runding 4 
Paſſagerne, " hvormed hun overvinder de vanfEsligfte 
Steder. ; 

Marat (Sean Paul) var født 1744 i Baudry i 
Fyrſtendommet Neufchatel. Hans urolige Characteer 
bevægede ham til at forlade fin Familie og fit Hjem. 
Han fom til Paris uden Midler til Underholdning, frus 

derede de førfte Begyndelſesgrunde til Medicin og Chis 
rurgie, drog omkring ſom Charlatan og beſteeg en Stils 
lads, hvorfra han ſolgte Lægemidler offentligt. Han 
tilberedede et Band, fom han udgav for Middel mod alle 
mulige Sygdomme og ſolate en lille Flaſke for to Louis— 
d'orer. Ved denne hoie Driis fandt det fun faa Kjøbes 
re. For af udrive fig af Jøden, ſmigrede han de Store 
paa den meeft frybende Maade og bragte det endeligt 
efter mange Bønner dertil, at Grev Artois udnævnte ham 
tilfin Heſtelege. Nogle Skrifter, hvori han paaftod bes 
ſonderlige medicinſke og phyſikalſte Sætninger, ajorde 
ham bekjendt. Derhen hører hang Skrift: De Thom- 
me ou des principes de linfluence de Pame sur 
le corps et du corps sur Vame, hvorover Voltaire 

Ce 
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fErev en ſtarp Critik; hans Découverte. sur le feu, 
Pélectricité et la lumitre og nogle andre Qærfer, der 
behandle ſamme Gjenftand. Han yttrede endog, at 
han var fyffelfat med et Skrift, efter hvis. Kundgjørelfe 
man vilde fafte alle Newtons Værfer paa Ylden. Han 
beſogte England, hvor han indlod fig i noie Forbindelfe 
med den da i London værende Hertug af Orleans, og kom 
tilbage til Paris i Begyndelſen af Revolutionen. Her ud; 
gavhan Pamphleter til Fordeel for Greven af Artois, og fis 
den for Monſieur og hengav fig, efter deres Afreiſe fra 
Frankerig gandſte til der orleanſte Partie. Hans førfte 

Journal Le publiciste parisien angreb de forſte Embeds⸗ 

mænd navnlig Neder, hvem han kaldte Chevalier d'in- 

dustrie, Paa denne Journal fulgte L'ami du peup- 
le, hvori Forfatteren hver Dag prekede Mord, Plyn— 
dring og Oprør med en Driftighed, hvorpaa man endnu 
intet Exempel havde. Han føgte at ftifte Uenighed 
imellem den conftitutionelle Garde og Borgerne; han 
forfulgte General Lafayette, en Modftander af Hertugen 
af Orleans; han opfordrede Armeerne aft ombringe deres 
Generaler, de Fattige til at plyndre de Riges Formue. 
Hans Journal var MarfagtatCommandanten: Caen, Bel: 
ſuͤnce, blev myrdet. IMarat biev flere Gange denunceret, 
men han undgik ſtedſe ſnart ved Flugten, ſnart ved Dri— 
ſtighed og Uforſkammenhed. J Aaret 1739 gjorde han 
for Nationalforſamlingen Reclamationer mad de Vold— 
ſomheder, ſom han ſagde vare forovede imod ham forme— 

delſt Udgaven af hans Journaſl. J Aaret 1790 for⸗ 
fulgte Pariſer Comunen ham; Cordelierernes Diſtrikt 
tog ham i Beſtyttelſe. Kort derpaa beleirede Lafayette 
hang Huus for af bemegtige fig ham. Han flygtede til 
en Skueſpillerinde og derfra til Praſten i Verſailles. 
Den 1fte Aug. 1790 overgav han Forſamlingen Planen 
til en Criminal-Lovgivning ; den 22de blev han denun— 
ccret af Malouet, fordi han havde ſagt, man ffulde i 
Tuillerierne opreife 800 Galger og deri hænge alle For— 
rædere, men førjt den ældre Mirabeau. . Wen denne 
lod fuld af Foragt fridetil Dagens Order. … $ Mai: 
1792 denuncerede adffillige Deputerede af Girondepars 
tiet de Opfordringer, fom fyldte Marats Blade. Dens 
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gang fattede han det uforſonligſte Had imod Gironden 
og imod dem, ſom han kaldte Statsmend. Slagteren 
le. Gendres Huus og de underjordiſte Rum. i Cordeliers 

Kirken tiente ham ſom Tilflugtsfteder for at undgaae 
fine Forfolgere. Derfra vedblev han at flynge fine 
Slade ud i Berden. Dantons og Cordelier⸗Clubbens 
Beſkyttelſe ſtaffede ham ſtedſe Seieren. Forgieves lod 
Dvrigheden hans Preſſer borttage; han erholdt en Or» 
dre, hvorved fire Preſſer indrommedes ham i det konge— 
lige Bogtrykkerie. Snart vifte han (fig paa nye den 
10de Aug. 1792 en Dag, der afgjorde Monarchiets 
Skjebne. Marat blev dengang Medlem af det efter 
denne Dag kaldte Municipalitet og Præfident for hiint 
ſtrokkelige Udſkud til Opfigt over Menigheden, hvilfet 
ſnart bemægtigede fig al Magt og foranftaltede Nedſab— 
lingen i Fængflerne. Marat gav førft Ideen til Blod—⸗ 
badene den 2den og 3die Sepr, 1792. Han foreflog en 
Circulaire til alle Borgerraad i hele Frankerig og under— 
tegnede famme for af indbyde dem til diſſe Nedſablingers 
Efterlignelſe Der vare dengang to Anklagelſesdecreter 
imod Marat, desuagtet blev han af Paris udnævnt til 
Deputeret i Nationalconventet og indtog ſtrax fin Plads. 
Da han den 25de Sept. vilde beftige Talerſtolen, blev 
han afbrudt adffillige Medlemmer og behandlet fom han 
fortjente; men underſtottet af andre beholdt han fin hele 
Driftighed, angreb fine Fiender, retfærdiggjorde Dans 
tons og Robespierres Forflag til et Dictatur og trodfede 
uforſtkammet al Haan og Spot, hvormed næften det hele 
Convent overvældede ham, Den 24de Oct, blev han 
anklaget for uophørligt af præfe Anarchie og endnu at 
have forlangt 200,000 Hjoveder. Langt fra af nægte 
dette gyſelige Forſlag, tilſtod han offentligt at dette var 
hang Mening. Den éte Dec. gjorde han den Motion 
at man fEulde dømme Kongen efter et navnligt Opraab 
og offentligt opflaae en QOverfigt over Stemmegivnin⸗ 
gen, for at Folket funde lære at Fjende Forrederne i Cons 
ventet. Han denuncerede tillige Tilværelfen af en ſtor 
Sammenfværgelfe for af redde Kongen. „Dens Hoves 
der vare, fom han ſagde, Folkerepr«eſentanter, Geiſtli⸗ 

Cc2 
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ge, Sonrnalifter, Adelsmænd, ja endog Conventsmed— 
lemmer.” Utilfreds med den Beretning, ſom en Depu— 
feret den 10de gav imod Kongen, befteeg ban Talers 
ſtolen, udøfte de groveſte Sfjeldsord imod Ludvig, og 
modfatte fig den følgende Dag, at man fulde tilfaae 
ham en Raadgiver med det Tillæg: „Jeg forlanger at 
Dommen og Henrettelſen ei længer opfættes end 24 Tis 
mer.” $ fin Journal vedblev ban af ophidſe Folkets 
Raſerie. „Myrder, heder det deri, myrder 200000 
Tilhængere af den forrige Regjering og reducerer Cons 
ventets Medlemmer til en Fjerdedeel.“ Da det. ei vilde 
lykkes ham den 2den Gan.-1793' at faae Sectionernes 
Permanens decreteret, ſtjeldte han Pluraliteten uds 
for Skurke, lumpne Hunde ꝛc. Den 269%e Febr. ankla— 
gede de Deputerede fra Gironde ham for at have opfor» 
dret til Ran og dreve Anklagedecrelet med Iver imod 
ham. Som fædvanligt roſte han fig af fine Forbrydel— 
fer og [varede med de groveſte Sfjeldsord. Med For 
bauſelſe hørte man ham den 12te Marts forfvare Du— 
mouriez. Men, da han den 21de denuncerede alle Ans 
førere ſom Forrædere og alle Armeer ſom udygtige til at 
modſtaae Fienden forlangte en. Deputeret at man ſtulde 
erflære ham for gal. Den 4de April drev han paa Ops 
vettelfen af den almindelige Sikkerheds Commiffion for 
at arreſtere de Mistankte og/erflærede fine Colleger, efs. 
fer mange Bebreidelſer, at. de opførte fig ſom om be vas 
re fomne ud af Daarefiften.. Den 6te- forlangte 
han at man fkulde hefre 100000 Slægtninge af 
Emigranter ſom Gidſler for de af Dumouriez Fienden 
overleverede Commiſſarers Sikkerhed. en riIte fore— 
ſlog han at fætte en Priis paa de flygtede Bourbonners 
Hoved, hvilfer Forſlag han fiden engang fornyede. 
Kort derpaa præftderede han i Facobinerciubben og uns 
dertegnede ſom Præfident den berygtede Adreſſe til Fol— 
ket for af uphidfe det til Inſurrection mod Fleertallet ; 
Conventet. Gitondiſterne angrebe ham derfor og udvir⸗ 
fode endog et Anklagelſesdecret imod ham den 13de. 

Marat fEjulte fig dengang og fÉrev til Conventet for at 
tilfjendegive det, „at han ei underkaſtede fig dets Decret, 

4 



War 401 

at alerede 47 Departementer havde forlangt de Deputez 
redes Uddrivelſe, der havde ſtemt for Appellation til Fol— 
fer, at de øvrige ſnart vilde gjøre det famme, og at Na⸗ 
tionen da vilde ftraffe fine Fiender. Efterat han havde 
afrettet fine Banderiogifat alt i Beredſkab, vifte han fig 
den 18de for Tribunalet, blev frikſendt, bragt i Tri— 
umpå til Conventet og fremſtod paa Tribunen Éronet 
med Laurbær Nu føgte han at hevne fig paa fine Fiens 
der. J Begyndelſen af Juni bleve 27 Deputerede paa 
hans Opfordring heftede ogifiden halshuggede. Endelig gjors 

deCharlotte Corday(See Art Corday) Ende paa hans ſtrok⸗ 
kelige Gruſomheder (14 Juli 179 3) felvuden dette maat⸗ 
te hans ved tidlige Udfvævelfers Gift forſtyrrede Legeme 
ſnart buffer under. Man vifte ham næften guddomme; 
lig JEre fom en Martyr for Friheden. Triumphbuer og 
Mauſoleer opreiſtes paa alle Pariſes Pladſe. Man til 
fjendte ham Pantheon og Digtere forherligede ham. 
Men, da Fornuften vendte tilbage hos det beruſede Folk 
fønderflog man (ans Båfter,. udrev hans AfEe af Dans 
theon og faftede den i Cloaken Montmartre. Marat 
var fun fem Fod hoi, hans Hoved var uformelig tykt, 
hans Blik vilde, hans Anſigt hasligt. Hans Øidne 
Klæder og fittede Daar faavelfom Navnet Ami du 
peuple, fom han gav fig felv, forøgede fun hans Yndeſt 
hos Folket. 

Marathon, en Flakke 140 Stadier fra Athenen, 
berømt af den Seier, Athenienſerne her vandt over 
Perſerne under Anførfel af Miltiades den 72 Oympia— 
deg. 3die Aar (See Miltiades). 

Wraratta (Carlo), en berømt Maler og Kobber— 
ftiffer, født 1627 i Camerino i Ware Ancona," forraas 
dede alerede i fin tidligfte Barndom flor Kjerlighed til 
Maleriet, da han med Saften af Urter og Blomſter 
udmalede allehaande Figurer, ſom han tegnede paa 
Murene af fin Faders Huus, I fit r1te Aar fom ban til 
Rom og blev her til fit 19de Aar i Sacchis Skole, ſtude⸗ 
vrede Rafaels, Carracciernes og Guido Renis Varker og 
dannede. fig efter dem en egen Maneer, fom erhvervede 
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ham den ſtorſte Berommelſe. Han mafede fin berømte 
Daphne for Ludvig 14de. Adſkillige Paver benyttede 
hans Penſel. Clemens üErte tilſtod ham en Penfion og 
udnævnte ham til Chriſtusridder famt til Opſynsmand 
pver det venetianffe Kammer. Han døde i en høi og 
hædret Alder 1713. Beſkedenhed og Føielighed vare 
Hovedtræekkene i hans Characteer, Ei tilfreds med at 
have bidraget til Qedligeholdelfen af Rafaels Malerier i 
Vaticanet og Carraccis i det farneſiſte Pallads lod han 
ſeette diſſe Meſtre Mindesmarker i Kirken della Rotonda. 
Som Kunſtner fortſener Marafkta Navn af den fidfte- 
Maler i den romerſte Skole. Han var en ſtor Tegner, 
hans Tanker vare ophoiede, hans Anordning var ſtjon, 
hans Udtryk behageligt, hans Behandling forſtandig og 
hans Colorit levende. Han kjendte Hiſtorie, Archi— 
tectur og Perſpectiv og vidſte at gjøre god Brug deraf i 
fine Malerier. Fornemmelig beundrer man den Gratie, 
der herfÉer i alle hang Verker og den herlige Tegning i 
hans Hænder og Fødder. Hans Hovedværfer ere i 
Rom; man feer og er ſtjont Malerie af ham i Pallads 
fer Michailow i Petersburg. Han hav desuden ætfet 
flere fortræffelige Blade, blandt andre Marias Levnet i 
fi Foreſtillinger. Af hans Difciple ere de bekjendteſte 
Chiari, Berettoni og Paffori. 

Maratter, et hindoſtanſt Folk, der beboer de ins 
dre bjergfulde Egne af Halvøen paa denne Side Ganges 
og befidder et ſtort Stykke Land fra Surate til Goa ved 
Malabarkyſten. Maratternes Land omgives af Seifers 
nes Land, de engelſte Beſiddelſer, den bengalffe Bugt, 
det indiffe Hav og Golconda. Deres Land udgjor ome 
trent 23000 Qvadratmile. Hovedſtaden var fordum 
Satara eller Sattarah. Maratterne høre til Rasbut—⸗ 
terne, et gammelt, krigerſt Folk, og begyndte forſt at 
viſe ſig i det 17de Aarhundred. Stifteren af deres 
Stat var Sewagi, ſom dode 16680. Hans Efterfommes 
re uddøde 1777. I det isde Aarhundred udvidedes 
Maratternes Magt betydeligt, og deres Stat var indtil 
1739 et fuldkomment Monarchie. Men, da den fvage 
Ram Rajab havde beſteget Thronen 1740, deelte hang 

* 
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fo Hovedminiſtre Peiſchwah eller Civilminiſteren Baji⸗ 
row og Bukſchi eller Krigsminiſteren og Overfeldtherren 
Ragogi, Riget. Peiſchwah tilegnede ſig Herredommet 
i de veſtlize Provindſer og tog ſit Sede i Punah, 
Bukſchi tog de oſtlige Provindſer og valgte Nagpur i 
Berar til Reſidens. Ram Rajah blev holdt fangen i 
Fæftningen Sattarah, hvor han døde 1777.,b4 Saale— 
des optom et dobbelt Rige; Punah-Maratternes og Be⸗ 
rar⸗Marattarnes. De andre Fyrſter fulgte. Miniſtrenes 
Exempel; hver tilvev fig ct ſtorre eller mindre Styk— 
fe Land, og der ene uindſtrenkede Monarchie fors 
vandledes til en Stat af mange føedereerte Tyrfier. Pus 
nabh: og Berar-Staterne bleve adffildre fra hverandre og 
regjeredes uafhængigt af deres Ufurpatører. Kun ftrar 
efter deres Stiftelfe gjorde de (mellem 1742 00 44) et 
fælleds Indfald i Bengalen, Hvortil hver gav 80,000 
Ryttere. Aliverdy Chan havde (fort før 1738) gjort 
Bengalen tihet uafhengigt Rige og trukket alle Ind— 
komſterne deraf. Maratanførerne gjorde nu Fordring 

paa Endeel af diffe ſom med Rette tilkommende dem. 
Men Iverſyge og Uenighed gjorde deres Angreb mindre 
frygteligt end der ellers vilde have værer, ; Ferf 1744 
droge Maratterne bort med rigt Bytte; men den dem 
tilfommende Skat (Chout) blev aldrig fider regelmæsfigt 
indkrevet. — Punah⸗Maratternes Stat indtog den hele 
Kyſt Concan fra Goa til Camboja og begrændfedes af 
Myſore, Golconda, Berar og de marattiffe Fyrftens 
dommer Guzerate, Ugein og Endore. J famme laae 
Preſidentſtabet Bombays fornemſte Beſiddelſer. Pei— 
ſchwahs aarlige Indtagter beføb fig tii over 30 Millios 
ner Daler. Bajcrow ajorde adffillige Erobringer. 
Hans Søn Ballagi, der fulgte ham 1759 i hans Ver⸗ 
dighed ſom Peiſchwah, fortſatté diſſe Erobringer til 
Panjab og Indus's Bredder. Men ved denne Punah— 
ſtatens Udvidelſe kom den i Berorelſe med de Lande, der 
regjeredeg af Abdallah, en fordums General ef Shad 
Nadir. Peiſchwah beſluttede at fordrive alle Muhame— 
daner og udbrede Maratternes Herredomme over hele 
Indien. Det hele Land deelte fig (fra 1759:1761) til 
en almindelig Kamp. Müuhamedanerne forenede fig 
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med Abdallah øg vifte fig 180000 Mand ſtark paa Slet⸗ 
ferne af Carnawl og Panniput; Maratterne i Forening 
med Jaterne bragte 200000 Mand derhen. Cfteren lang 
morderfE Kamp vege de fidfte, og med dette Slag tabte de 
Overherredommet over Indien, Hvorefter de ftræbte. 
Siden reiſte Maratterne fig aldrig gandſte. Ballagi 
døde fort derpaa, hans Søn Maderow alerede 1772 og 
hans Sønnefør Narain Rom, blev Aaret derpaa myrs 
det af fin Onkel Ragobah. Døg naaede. han ei Weis 
ſchwahverdigheden, fordi den Dreng, ſom Enken af den 
myrdede Narain fEulde have født efter hans Død, ogfan 
blev .erfjende for hans Søn. Nu tilbød Ragobah 
Peeſidentſtabet Bombay Øen Salſette, hvis det vilde 
underftøtte ham imod hans Fiender. Men Raadet i 
Bengalen misbilligede en Krig med Maratterne og fluttes 
de 1776 et Fordrag, hvorefter Ragobah frafagde fig fine 
Fordringer, men Englænderne bleve i Befiddelfe af Sal 
fette og ffulde desuden erholde et Diſtrikt med tre Lak 
Rupiers aarlige Indkomſter. Ragobah blev t Bombay; 
Englænderne paaſtode, at den dem indromte Landſtrok—⸗ 
ning ei indbragte den beftemte Sum; Nagobahs Vens 
ner havde ftyrtet den unge Peiſchwah af Punahs Partie 
og Raadet i Bombay fendte med Naadet i Bengalens 
Samtykke Ragobah (1778) med en Hær til Pus 
nah… Saaledes udbrød Krig mellem Engtand. og 
Maratterne (1778:1782). Englænderne tilfægtede fig 
ſtore Fordele og trængte vidt frem; desuagtet ønffede de 
Fred formedelft Krigen med Hyder Ali. Freden blev 
og virfelig ſſuttet 1782, og Englænderne tilbagegave 
alle deres Erobringer undtagen Øen. Salfette og Nas 
beserne. Maderow, en Søn afden myrdede Narain Raw 
blev erfjendt for Peiſchwah. — 2) Berarmaratternes 
Stat har været mindre indviklet i udvortes Krige, men 
deſto hyppigere forftyrret af indvortes Uroligheder. 
Nogle Aar efter det Streiftog, ſom Ragogi foretog. 
ſig i Forening med Peiſchwah til Bengalen, frarev han 
Ufurpatøren i Bengalen, Aliverdy, den bedſte Deel af 
Oriſſa. Adſkildte fra Bengalen bfot ved en ſmal Flod 
ſtreifede Berarmaratterne hyppigt ind i dette fFjønne 
Lands Srændfeprovindfer. Forſt, efterat Choſſim 
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Ali, Nabob af Bengalen (1761) havde aftraadt Pro— 
vindſerne Burdwan og Midnapur til Englænderne, ops 
hørte diſſe Plyndringer, fEjøndt de ei opgave deres Fors 
dringer paa den efter Aureng Zebs Død i Bengalen tils 
ſtaaede Chout af 16 Lak Rupier (1200000. Rolr.) 
Dog have de ci hævet ſamme, og ſelv under den næften 
almindelige Rrig 1780 dreve de fun fvagt paa 2 Deel 

Deraf. Ragogi, den førfte Berar: Rajab, efterlod, efter 
en lang Regjering fire Sønner. Den aldſte fulgte Fa— 
deren, men døde uden Børn; de to- følgende Sebagi 
og Modagi førte Krig med hverandre om Arvefolgen. 
Den førite faldt, hvorpaa den anden blev Rajab. Den 
yngfte Broder Bembagi foreftaaer under ham Provinds 
ferne Ruttunpur og Sumbulpur. J Marattternes 
nyeſte Krige mod Englænderne have diſſe varet ſei— 
rende. 

Maravedi, en ſpanſt Skillemynt og den mindſte 
Kobbermynt, er nu ſſelden og bliver fun bruge ſom 
Regnemynt. 

Marxrburg Hovedſtaden i Ovreheſſen ved Lahn, hav 
omtrent 5500 Indb. og et Slot. Den ligeſom henger 
paa et Bjerg, pan hvis overſte Spidſe Slottet - ligger. 
J Aaret 1527 ſtiftedes her et Univerſitet, ſom under 
den nuværende Churfyrſtes Regjering erholdt anſeelige 
Forbedringer. Det har blandt andet et ſtatsoekonomiſk 
og ſchirurgiſt Inſtitut. Blandt de lutherſte Kirker er 
Sr. Eliſabethkirken med fine Mindesmarker den feeværs 
digte. Staden har nogle Manufacturer. — J Aaret 
1757 befatte de Franffe Slottet ; de Allierede tilbages 
toge det ved en Beleiring 1759. $ Aaret 1760 erobs 
rede de Franſke det paa nye og holdt fig der 1761 mod 
et heftigt Angreb af de Allierede. — Medens Kongeriget 
Weſtphalen erifterede var Marburg Hovedſtaden i Wer⸗ 

ra⸗Departementet. 

Marcaſit kaldes en metalagtig Subſtans, hvoraf 
der gives mange Arter. Hyppigſt bruger man denne 
Benævnelfe om ef metalliæglindfende., i det Guldgule, 
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undertiden og i det Staalgraae ſpillende Svovlkies, derfor 
det mefte er fan haardt at den giver Gniſter imod Staalet 
og indeholder foruden det ved Svovlet forertfede Jern, 
undertiden ogfaa Guld, Sølv, Arſenik ꝛc. Jovrigt 
falde Materialifterne og Apothekerne ogſaa Wismuth 
Marcafit, ligefom endeligt Alchymiſterne give alt umodent 
Meral dette Navn. 

Marcellinus (Ammianus) fra Antiochien (henved 
370) tjente nogen Tid i den keiſerlige Livvagt i Rom og 
befÉrev de merkverdigſte Begivenheder fra Keiſer Ner— 
vas Død til Valens i 31 Bøger (de førfte 13 ere tabte) 
upartiſt og med SÉjønfomhjed,, deels af egen Erfaring, 
deels af Hienvidners Beretninger og Documenter. 
Hans Sprog er barbariſt og Compoſitionen ofte feilfuld. 
Førfte Udgave, Kom 1474, fol,; ed. Gronovii 1693, 
4. (See romere Literatur). 

Marcello (Benedetto), en berømt Muſikus og fore 
træffelig Digrer, var født i Venedig 1680 af adelige 
Forældre. Saa lidenf£abelig han og elſtede Muſiken og 
opoffrede fig den, unddrog han fig dog ikke Statens Tie— 
nefte. Flere Aar beflædede han det vigtige Embede ſom 
Doinmer blandt de Fyrgetyve. Herpaa blev han Pros 

veditor i Pola og endelig Skatmeſter i Breſcia, hvor 
han døde 1739 (efter Fabroni 1732). Hans Motets 
ter, Cantater, Pſalmer og øvrige" Bærfer erholdt en 
ualmindelig Berommelſe og fortjene ſamme formedelſt 
deres ædle Simpliciterog Hoihed. Men hans Sang 
medfører næften uovervindelige Wanffeligheder og fordrer 
en Stemme af den videſte Omfang, der ei er bange for 
de meeft ufædvanlige Yntervaller. Han har compone— 
ret for Kirken og Theatret og desuden forfattet forfEjelli- 
ge theoretiſte Verker. Blandt hans Lærlinge var den 
berømte Fauftina Bordoni, fiden Haſſe. Ogſaa hans 
Gemalinde var en fortræffelig af ham dannet Sans 
gerinde. 

Marcellus (M. Claudius), var en berømt romerſt 

Feldtherre, der førft fegtede lykkeligt mod Hannibal i 
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den anden puniffe Krig. Alerede før, under fit Confulat 
(531 ef. R. B.), havde han givet de frørfte Prøver! paa 
Mod og Tapperhed da han overvandt den galliſte Anfo— 
rer, fom udfordrede ham til Tvekamp og derved gjorde 
den overlægne Gallerher faa. modlos, at den tog Fluge 
ten for den lille Romerher. Følgen af denne Seier var 
Hovre⸗Italiens fuldkomne Undertvingelſe. Marcellus 
triumpherede, faa lød Senatsbeflutningen, fordi Gan 
havde overvundet Infubrer og Germanner. Dette er 
førfte Gang. Germanner omtales i den romerſte Hiftos 
rie og fidffe Gang perſonlig Tvekamp mellem Feldtherrer— 
ne nævnes. Da den anden puniffe Krig fort derpaa uds 
brød, optraadde han efter der ulykkelige Slag ved Cans 
næ imod Hannibal, da han ſom Prætor modtog Anforſe⸗ 
len over de tilbageblevne Tropper, i Terentius Varros 
Sted i Canuſium. Paa Efterretningen, at Hannibal 
vendte fig imod Nola, tlede han forud og kaſtede fig i 
Staden for at forfvare den. Han tvang Carthageniens 
ſerne til med Tab at trakke fig tilbage. Hang Valg til 
Conſul, fom imidlertid var paafulgt, blev paa de ivere 
ſyge Patriciers Anftiftelfe, af Augurerne erflæret for 
ugyldigt, Marcellus blev derfor i Nola, ſom Hannis 
bal paa nye beftormede af al Magt, og befluttede endes 
ligt, da Staden ei længer kunde holde fig, at levere et 
Hovedſlag i frie Mark. Hans i Antal ringere Hær havd 
de Fordelen af længere Spyd. Efter en haardnakket 
Kamp blev Hannibal tvungen til at træffe fig tilbage i 
fin Leier. Endelig blev Marcellus i Aaret 539 ef. R. 
B. udnævnt til Conful tilligemed Fabius Maximus Cancer 
tator. Han tilintergjerde et tredie Forføg af Hannibal 
imod Nola og tilbød denne et Slag, ſom han dog ei vo— 
vede at antage, "&n Sygdom afbrød paa nogen Tid 
hans Virkſomhed. Efterat han var kommen fig igjen, 
gif han til fin Provinds Sicilien, hvor han udførte flere 
tappre Bedrifter, blandt hvilke Syracuſas Erobring 
er det merverdigſte. Efterat han forgjeves havde fors 
føgt alt for med Magt af bemægtige fig denne Stad, ſom 
Archimedes ved kunſtige Maſtiner forfvarede med Held, 
indſtrenkede han fig til Blokade, tiliintetgſjorde alle 
Carthagenienſernes Forſog at undſette den, og var ſaa 
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lykkelig at bemægtige fig Staden lidt efter lidt, deels ved 
Lift, deels ved Vaaben. Da Staden var overgiven uden 
Betingelſer funne han ei hindre Plyndring. Men 
han forbød at. dræbes nogen Syracuſaner. Desuagtet 
bleve mange Indvaanere myrdede af de forbittrede Sols 
darer, blandt diffe ogſaa Archimedes. Marcellus bekla— 
gede hans Død meget, gav hans Slægtninge (tore Fors 
rettigheder og fod ham hoitideligt begrave. Efterat 
han havde undertvunget ben ſtorſte Deel af Øen og ends 
hu vundet en fuldftændig Seier over Carthagenienſerne, 
vendte han tilbage til Rom, hvor han erholdt en Ovati⸗ 
cn. J Aaret 543 blev han udnævnt til Conſul tilliges 
med M. Valerius Lævinug og fEulde igjen have Commans 
doen i Sicilien, men. Syracuſanerne ſendte Deputerede 
til Yom, der beflagede fig over hans Gruſomheder og 
udbade fig en anden Feldtherre. Marcellus. blev vel frie 
kjendt, men byttede frivillig Provinds og blev i Italien. 
Da Syracufanerne fenere viſte Fortrydelſe herover og 
med Knafald udbade fig hang Tilgivelfe, tilgav ban em 
ei alene, men bevirkede endog, art deres gamle Friheder 
bleve dem gjengivne og de bleve anfeete fom Roms 
Bundsforvandte. Af Taknemmelighed erklarede de fig 
for den marcelliſte Families Clienter. Marcellus førte 
imidlertid Krigen i Italien imod Hannibal. Ved Nus 
miftrum leverede Gan et uafgjørende Slag; næfte Aar 
blev han flagen ved Canufium af Hannibal, men ſamle— 
de de Flygtede, oplivede dem med nyt Mod, fornyede 
Kampen Dagen derpaa og feirede, ſtjondt med fort Tab. 

J Romé-Aar 545 erholdt han Conſulatet femte Gang 
med T. Quinctius Criſpinus. Begge Confuler forenes 
de fig ved Lirig, men Hannibal vilde ei "modtage det tils 
bhudne Slag. Romerne vare i Begreb med at befætte 
et lille Bjerg til begvemt Leierſted, da de pludſeligt ſage 
fig omringede af Fienden. Desuagtet vilde de maafÉee 
have flaaet fig igjennem, hvis ei Hetrurierne, ſom uds 
gjorde den ftørfte Deel af Cavalleriet, ſtrax havde overs 

- giver fig. Marcellué felv faldt, hans Søn og den ans 
den Conſul floge fig igjennem. Saaledes døde denne 
ſtore Feldt5erre, "der blev faldt Roms Sværd, ligeſom 
Fabius blev falde dets Skjold. Hans Slægt blomſtrede 
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længe og talte adſtillige Conſularer; den uddøde med 
Auguſtus's Søfter Octavias Søn, hvem Virgil har 
forherliget. 

—— Theobald) en beromt Skueſpiller, 
der har erhvervet fig ſtore Fortjeneſter af den tydſte 
Skueplads, blev fodt i Strasburg 1750, lærte forſt 
Chirurgien og practiferede i Hoſpitalerne i fin Fodeſtad, 

derpaa i Paris, men fuigte endeligt fin uimodſtaaelige 
Lvft til Theatret, blev 1774 Directeur for er eger Sels 
fEab og ſpillede i de fornemfte Stæder ved Rhinen. Chur⸗ 
fyrften af Pfalz, Carl Theodor tog ham og hele hans 
Selffab i Tjenefte 776. Marchand ledfagede og denne 
Fyrſte 1778 til Munden og blev beundret i denne Stad 
til finDød 1802. Han var fornemmelig flor i Geber⸗ 
deſproget; hans Miner og Blik vare faa talende , at 
man næften funde forftaae ham uden SKjendffab til det 
tydſte Sprog, og i enhver Rolle vifte han et andet Ans 
fiat. Ogſaa hans Kone Magdalena fod Brochard (I 
1794) var en god Skueſpillerinde. 

Marchiſi (Lingi), ogfaa faldt Marcheſini, en af 
de beromteſte Sopraniſter, vår fødti Mailand 1755. 
Allerede i fin tidlige Ungdom vifte han fig ſom Virtuos 
paa Baldhorn. Opfordret af Kunſtforſtandige, forlod 
han hemmelig fin Xader, gif til Bergamo og underkaſte— 
de fig der Operationen. — Uagtet han her nød mangfoldig 
Underviisning, ſynes han dog at have faast fin hoieſte 
Dannelfe i Tydſkland, ifær i Minden, hvor han var 
fra 1775/1777; thi da han. derfra var vendt tilbage til 
fir Fedreneland, vakte han allevegne Forbaufelfe og 
Henrykkelſe.  Sfær blev han modtagen med den høiefte 
Enthuſiasme 1779 i Florents og 1780 i Mailand, ogt 
Havet 17382 beeret med en Skuemynt, ſom Afademiet i 
Piſa havde ladet præge for ham. J Turin, hvorhen 
han blev faldt med 1000 Dukaters Gage, tilbød Keiſe— 
ven af Rusland ham, under fir Ophold der ſom Stor: 
fyrfte 5000 Dukaters Gage, hvis han vilde folge med 
ham til Petersburg. Deguagtet fynes han førft at has 
ve modtaget dette J bud 1786 (efterat han forſt havde 
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ladet fig. høre i Rom, Lucca og 1785 i Wien). Han 
[od fig høre i Berlin 1787 og følgende Aar var ban 
i London, hvor han af Entrepreneurerne for den italiens 
ſte Opera'erholdt for en Vinter —— Pund Sterling, 
en Ben fice-Foreftiling og frie Station, Hans Stems 
me beundredes fom overordentlig reen og klar; med 
Henſyn til Foredraget foretraf man ham, endog for Fas 
rinelli. Derhos roſte man hans Declamation og Action 
ſaavelſom og hans Indſigt i Muſikken. Han dode i 
Mailand 1792. 

Marchetti-Fantozzi, Sangerinde ved den fors 
rige italienſte Opera i Berlin, er født i Venedig 1763 
og er nu Moffau. Hendes Muſik er dyb og Gun er 
Meſterinde i Udførelfen. Hendes Udtryker beundring és 
værdigt og af ægte tragiſt Styrke ſaavel i Sangen felv 
fom i den høje Declamation og Action, hvori endog Fleck 
felv var en ivrig Beundrer af hendes Fortrin. 

Marco da Siena, egentligt Marco Pino, en 
beromt italienſt Maler, havde til Lærer en vis Mache— 
vino i Siena og tog Michael Angelo til Monſter; ban 
begav fig 1556 til Neapel og erholdt der Borgerret. 
Da han: Samtidige Wafari ei omtalte ham, befluttede 
han felv at ſtrive en Bog om de neapolitanſke Malere. 
Han forfærdigede fine fortrinligfte Verker i Neapel og 
døde 15386. 

Marxcolini (Camillo, Grev) kongelig ſachſiſt Cabi— 
netsminiſter, døde 76 Aar gammel i Aaret 1814 i 
Prag. Om denne i den ſachſiſke Hiftorie merkvardige 
Hofmands Levnet har man fun lidet Tilforladeligt offents 
ligt bekjendt. Som Frederik Auguſts Yndling havde 
han Indflydelſe paa Hoffet og paa hele Landet. Jo 
hoiere han fteeg og jo længere han befad fin Souverains 
Fortrolighed, deſto firængere bedømte den offentlige ” 
Stemme ham. Men felv hans Fiender tilftaae, at han 
vår en Mand af ſtor naturiig Forftand, rigtig Dømmes 
fraft, megen Erfaring, ſikker Tact, tro Hengivenged 
mod fin Konge og uden Falſkhed; viſt nok en ſtor Roes 
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for en Yndling. Han nedſtammede fraen italien Fa⸗ 
milieg Som yngfte Søn af fin Slægt var han uden 
Formue. San blev opdragen i Dresden ſom churfyrſte⸗ 
lig Page i noie Forbindelfe med den daværende Chur— 
prinds. Hans udvortes Dannelfe, han funde Domme— 
fraft og ligefremme Bæfen, forenede med hiin Italiene— 
rens. fine Smidighed, vandt fnart Churprindſens Til 
bøielighed for ham. Da han forfod Pagerne blev han 
Kammerjunker, blev ſiden ſtedſe i Hoftjeneſten, og erholdt 
endeligt en Kemmerers betydende Poſt. Tillige fif han 
Vang fom virfelig Geheiweraad, blev Directeur for 
Porcellainfabriken, Generaldirecteur for Kunſterne og 
Kunſtakademierne i Sachſen og Overſtaldmeſter. Efter— 
at Catholikerne i Freden til Poſen havde faget ſamme 
Rettigheder ſom Lutheranerne blev han Cabinetsmini— 
fter, dog uden art foreftaae noget ſerdeles Departement 
ſom Stadsſekreteer. Den fidfte Udnævnelfe gjorde Opſigt, 
fordi Grev Marcoloni egentligt aldrig havde bekladet nos 
get Statsembede, altfaa hidtil fun havt middelbar $nds 
flydelſe paa alle Statsforretninger. Wed Hofſtaten felv 
funde inter fee uden ham eller imod hans Willie. Kon— 
gen hørte og agtede hans Raad; og, efter Minifteren 
Gutſchmids Død befad ingen Miniſter i den Grad Kon— 
gens perſonlige Agtelfe og Fortrolighed. Omkring ham 
dannede fig derfor et ager Hof; oa de førfte Stars: og Milis 
tairembedsmend forenede fig med den floge og mægtige 
Hofmand. Han misbrugte et fin Anſeelſe. Vel ers 
hvervede han en anfeelig Formue; men hans mange indse 
bringende Hofembeder og hans italienſte Huusholdnings— 
kunſt forklare dette paa en umistenkelig Maade. Efter 
Skik og Brug beholdt han ſin Kammerjunkergage paa 
300 Ror. aarlig til 1813. Hans Huſe i Dresden vare 
frie for Indquartering; desuden arvede han, da hang 
ældre Brødre døde det ftore Majoratherſtab Fano i Ita— 
lien. — Saa ligefrem og fimvel hans Udvortes var, 
faa ulidenſkabeligt handlede han fom Hof: og Statstje— 
ner. Han varen Fiende af Uretferdighed, hankjendte 
Menneſtkene og behandlede dem uden Yndlingsſtolthed 
med godmodig Værdighed. Var han vanffelig til at 
love, var han endnu mere farrig i at bevilge; og en vig 
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Kulde om ei Haardhed ſaarede undertiden den Bedende. 
Man vil og have iagttaget hos ham en vis Forkjerlighed 
for Italienere ſaavelſom Geiſtlighedens Virkning paa 
hans Beſlutninger. Han havde i Forſtningen en af— 
gjort Indflydelſe ppaa Kongens politiffe Syſtem; dog 
vaflede han i Foraaret 1813 o9 anfaae viſt nok Adſktil— 
lelſen fra Franferig og Rhinforbundet for nødvendig. 
Fe, der iagttoge ham noie, forfiffre, af han aldrig var 
Napoleons Syſtem oprigtigt hengiven. — Imidlertid 
blev han Stororn af den keiſerlige Weeslegion; han evs 
Holdt og den ſachſiſte Rudekroneorden og den keiſerlige 
rusſiſkte St. Andreasorden. Da Kongeriget Sachſens 
Forvaltning tiltraaddes af Fyrſt Repnin, erholdt Grev 
Marcolini Befaling at begive ſig til Bautzen og ſiden 
Tilladelſe at vælge fit Opholdsſted Drag, J Dresde— 
ner⸗Hoffets hemmelige Hiſtorie var hans Rolle den føre 
ſte, den vigtigſte og den varigfte. Man beretter, at 
han førft erhvervede fig fin Souverains urokkelige For— 
trolighed ved den af det preusſiſte Hof Churfyrſten med— 
deelte Opdagelſe om en mod hans Perſon rettet Hofin— 
trigue, hvori den fadfiffe Oberſt Agdelo, en født Italie— 
ner ,var indviklet, hvorfor han paa Livstid kom ſom Stats— 
fange pan Fæftningen Koͤnigsſtein. Marcolini havde 
gandſte ftuderet Kongens Characteer og rettede fig i Als 
mindelighed ftedfe efter dennes Synsmaaber; derfor yns 
dede han heller ingen Forandringer og lod alt faa længe 
muligt gaae den fædvanlige Gangs dog modfatte fan 
fig ei indlyſende Forbedringer, ifær i det Oekonomiſke. 
Hans ForretningsfundfEa5 var blot Erfaring. Han 
kjendte ei Sachſen eller ſammes Love og Forfatning ngis 
agtigt; i Litteraturen åg de Fjønne Kunſter var han frem» 
med, eller bevifte i det mindſte ingen. levende Deeltagels 
ſe. Han forfod fig ogfan gandſke paa deres Mening, 
der. beſadde hans Fortrolighed. Porcellainfabrikken behs— 
vede under hans Direction ef maanedlig Tilffud af 5000 
Daler. Nu vedligeholdes den for fine egne Frembringel⸗ 
fer. Stuterierne foftede Staten forholdsmésſig ſtore 
Onmmer.  Cenaf Grev Marcolinis Fortjeneſter var, 
at han cultiverede en ſtor ſandig Landftræfning foran 
Neuſtadt paa Bautzener⸗Veien, hvor han med ftor Des 
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koſtning indrettede for fig et Æjønt Meierie og andre 
Anlæg. Denne Plantning alene vil være et Minde om 
hans Napn, der ftedfe med Agtelſe vil nævnes blande ud⸗ 
merkede Fyrſte⸗Yndlinge. 

Marcus, Evangeliſten, efter gamle Kirkefadres 
Beretning, den ſamme, ſom man under Navn af Jo— 
hannes Marcus Éjender af Apoſtelhiſtorien fom em mans 
geaarig Ledfager af Apoſtlerne Paulus og Petrus paa 
deres Reiſer. Hans Moder Maria var. fædvanlige i 
Jeſu Følge, og hang Huus i Jeruſalem Apoſtlernes Hers 
berge, Han havde derfor deels felv oplevet, deels af 
Hienvidner evfaret hvad han i fit Evangelium fortæller 
om Jeſus, og han fortjener derfor ligeſaameget at troes 
fom de øvrige, Aabenbare fErev han for Chriſtne af 
Hedenſtabet, dog er det ei afgjort, om hans Evanger 
lium førf blev læft i Rom ellev i Mlerandria, hvor han 
havde ſtiftet Menigheder eder i Antiochien. Han ude 
mærfer fig fra de andre Evangeliſter ved fin Korthed, 
der med Taushed forbigager meget, der ftaaer i Sams 
menhæng med Jeſu Meffiasværdighed og nermeſt kunde 
være vigtigt for Jødedrøfne. Hans Egthed har man 
aldrig med nogen Grund betvivlet, 

Marxcus (Adalbert Frederik)), fyrftelig bambergſk 
og fra 1795 fyrſtelig wuͤrzburgſt Hofraad og Livlage, 
tillige forſte dirigerende Lege ved det almindelige Syge— 
huus i Bamberg og Director for Medicinalcommitteen, 
blev født den 218eNov. 175 3i Arolſen i Weftphalen. Den , 
berømte Baldinger anede alerede under hans Ophold ved 
Univerfiteter den ufædvanlige Aand i ham. 1778 fom 
Marcus til Bamberg, hvor han fnart blev bekſendt for 
den af denne Stad fan færdeles fortjente Fyrſtbiſtop 
Frants Ludvia von Erthal og antog den catholffe Reliz 
gion. Som Fyrſtens Livlæge erhvervede han ſig ftore 
Fortjenefter af Medicinalvæfenets henſigtsmesſigere Ind⸗ 
vetning i Fyrſtendommerne Bamberg og Wuͤrzburg. 
Badene i Liffingen og Bocklet ſtylde ham deres Gjenops 
vettelfe, og ham var det — der bevægede 

d 
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Fyrſten til Oprettelſen af det efter hans Ideer byggede, 
berømte Sygehuus i Bamberg. Som Læge udruſtet 
med ſieldent, ofte til det Vidunderlige grendſende diags 
noſtiſt Blik, og i fin Praxis ligefaa meget begunftiget 
af Lykken ſom af den Syges ubetingede Fortrolighed, var 
han uſtridigt een af de førfte Tydſtlands Læger, . der inds 
førte det brownſte Syſtem i Livet og tilligemed Roͤſch— 
faub bidrog til ſammes Udbredelſe. Siden føgte han i 
Forening med Schelling, Steffené og Andre at omdan—⸗ 
ne Medicinen efter de nyere naturphiloſophiſte Syns— 
maader. Den, 26%e April 1816 døde denne ftore Læge, 
hvem Bamberg, foruden det ovennævnte meſterligt or— 
ganiſerede Sygehuus, ſtylder fin Daarekiſte, Hoſpital 
for Ulægelige og mange andre, deels practiſtenyttige 

Indretninger, deels faadanne, der have den, høiere 
Aandsdannelſe og det ſelſt abelige Livs Behagelighed til 
Henſigt. Marcus's Fortjenefter af Legevidenſkaben vil 
maaſkee forſt Efterverdenen fuldkommen paaffjønne, 
naar ſaa meget, der i den almindelige Empiries Hine 
hår Skin af det Paradoxe, bliver prøver og bekraftet ved 
flereaarig Erfaring. Hvo der fjender Medicinens Tils 
ſtand, maa taknemmeligt erfjendg ethvert Forſog at uds 
brede Lys og Cenhed i dette Chaos. Hans fortrinligere 
Skrifter ere: Pråfung der brownſchen Syſtems der 
Heilkunde durch Erfahrungen amKrankenbette (Prevelſe 
af det brownſtke Syſtem ved Erfaringer ved Sygeſengen); 
Magazin fir fpecielle Therapie, Clinik und Staatsarz— 
neifunde nad den Grundfåben der Erregungscheorie 
(Manazin for Therapie, Clinik og StatslægevidenfFab 
efter. Vekkelſestheoriens Grundſetninger); Beitraͤge 
zur Erkenntniß und Behandlung des gelben Fiebers 
(Bidrag til Kundſkab om den qule Feber oa ſammes Be— 
handling); Jabrbiiher der Medicin als Wiſſenſchaft be— 
trachtet, von Selling und Marcus (Aarboger i Medi— 
cinen, betragtet ſom Videnſkab, af Schelling og Mars 
cus); Ephemeriden der Heilkunde, 7 Bde. (Ephemes 
rider i Legekunſten) ꝛc. See: A. F. Marcus, nach 
dem Leben und Charakter geſchildert ven Jaͤck, Erlan—⸗ 
gen 1813 (Marcus, ſtildret efter fit Liv og fin Charac⸗ 
teer, af Jaͤck). 
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Maxrcus Aurelius fee Antoninus Philoſo⸗ 
pbus, d 

Marxéchal (Pierre Sylvain) født i Paris 1750, 
practiſerede i Forſtningen fom Juriſt, men opoffrede fig 
fiden udelukkende Litteraturen. Han blev. Opſynsmand 
ved Bibliotheket i Collegium Mazarin og udgav adffillte 
ge lærde og indholdsrige Verker, der tildeels ere modtag" 
ne med Sntereffe. Han vat overordentlig flittig, af en 
beſteden og fordringsfrie Characteer og døde i Aaret 
1805. De vigtigſte af hans Verker ere; Des Berge- 
ries; Le temple de PVHymen; Bibliothéque des 
amans; Tombeau de J. J, Rousseau; Le livre 
de tous les ages; Fragmens dun poéme moral 
sur Dieu; L'age d'or (en Samling af meget behager 
lige Smaabiftorier); Prophetie d'Armalek; Livre 
échappé au déluge (Pſalmer i øfterlandæ Aand, af 
den reneſte Moral; desuagtet miftede han for deres 
Skyld fin Bibliothekarpoſt)y; Becueil des poétes mo- 
ralistes francais; Costumes civils actuels de tous 
les peuples; Tableau de la fable; Paris et la 
Province ou Choix des plus beaux monumens 
d”architedure en France; Gatéchisme du curé 
Meslier; Dictionnaire d'amour; Le Panthéon ou 
les. Figures dela Fable avec leurs histoires; Al- 
manac des honétes gens (Forfatteren fætter deri Chris 
ftus ved Siden af Spinoza og Ninon ogblev derfor nogen 
Tid heftet); Decade du cultivateur;. Voyage de Py- 
thagore (en Cfterlignelfe af Anacharſis Reiſe, der dog 
ei naaer fit Monſter, enten i Lærdom eller Skrivemaade. 
Forfatteren lader Pythagoras 600 Aar før Chr. bes 
reife Wgypten, Chaldæea, Indien, Sicilien, Creta, 
Sparta, Rom, Carthago og Gallien); Lucrèce frans 
gais (en Samling af Digte og Sentenſer); Dictionnai- 
re des Athées (et Verk, hvorved Forfatteren paadrog 
fig en Mængde Angreb) 2c. Han hyldede Revolutionen 
——— Broſchurer og en flet Roman: la femme 
abbé, 

Då2 
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Marengo, en lille Bye i Ovre⸗Italien paa en 
Slette mellem Aleſſandria og Tortona, er bleven mark⸗ 
værdig for Hiſtorien ved den i Nerheden af ſamme fores 
faldne afgjørende Slag den 24de Juni 1800. Bonar 
parte havde den 8de Marts beſluttet Oprettelſen af en 
Reſerve Armee paa 60000, Mand, der fulde ſamles 
ved Dijon. Dette holdt man for et Pralerie, der et 
bunde udføres og ventede fra denne Side aldeles ingen 
Operation imod Italien. Imidlertid var Reſerve⸗Ar⸗ 
meen et alene ſamlet inden 6 Uger, men den gif endog 
fra 16227 Mai over Alverne. Bonaparte og Berthier 
marſcherede med Hovedcorpſet over det fore St. Serns 
Tjardsbierg, Diviſionen Chabeau over lille Sr. Bernhard 
mod Aoſta, Diviſtonen Tourreau sverMont-Cenis, General 
Berthencourts Diviſton over Simplon, og General Mons 
ceys over St. Gotthard til Piemont. Nu,—, det var for 
ſildigt, aabnede den oſterrigſke Feldtherre Øinene Bos 
naparte erobrede den anden Juni Klippeſlottet Bardo 
ved Indgangen til Dalen ved Aoſta; Murat rykkede til 
Mailand, Suchet tog Nizza og Berthier ſlog ten ſtarp 
Trefning ved Montebello Feldtmarſchal-Lieutenant von 
Ott. Den 13de Juni kom den berømte QDefair fra 
Wgypten til Bonapartes Hovedquarteer; Hovedcorpſe⸗ 
ne under Berthier, Murat, Victor, Lannes, Gardens 
ne, Dupont og Marmont vare forenede ved Marengo. 
Den 14de Juni leveredes dette morderſte Slag, hvori 
der længe fjempedes uafbrudt. Seieren fyntes endog 
engang være afgjort for Oſterrigerne, da Defair i 
Spidſen af Conſulargardens Kjernetropper gjorde Udfla= 
get, og ved fin Heltedsd ſtaffede de Franſte Seieren. 
Den oſterrigſte Hær under Melas blev dreven tilbage over 
Bormida med et ſtort Tab af Fangne og Døde"). En 
umiddelbar Følge af dette Slag var Vaabenſtilſtands—⸗ 
conventionen i Aleſſandria mellem Bonaparte og Mes 
las, ifølge hvilken den øfterrigfte Armee inden 14" 

*) En franff Officier angiver Øfterrigernes hele 
Tab fra de Franſkes Overgang over Alperne til 
mere end 60000 Mand Døde, Saarede og 
Fangne. 
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Dage fEulde rømme Citadellerne i Aleſſandria, Tortos 
na, Mailand, Turin, Pizzighetona, og Piacenza 
tilligemed? Fæftningerne Genua, Coni, Ceva, Sas 
vona og Urbino, og tillige maatte træffe fig tilbage 
forbi Piacenza mellem Do og Mincio. BGonaparreorgas 
niferede nu i Mailand den gjenoprertede cisalpinſte Re— 
xubliks proviſoriſte RNegjering , ophoiede Maſſena til 
Overgeneral for den hele. franſte Armee i Italien og 
vendte derpaa tilbage til Paris. 

Maret (Hugues Bernard), Hertug af Baſſano, 
indtil Napoleons Fald Minifter og Statsſekreteer, blev 
født i Dijon 1758. Han opoffrede fig. Diplomatiken 
og blev mod Slutningen af Aaret 1792 af den franfEe 
Regjering fendt tit London for at forbindre Englands 
Tiltrædelfe til Coalitionen. Hans Bejftræbelfer bleve 
desuagtet frugtesloſe og han erholdt 1793 fine Depeſcher 
taabnede tilbage fra Lord Greenville og tillige Reiſepas 
med den Befaling tilligemed fin Sekreteer at forlade 
Kongeriget inden tre Dage. Wed hans Tilbagekomſt 
til Frankerig have Begivenhedernes hurtige Følge fors 
mindffet den Yndeft, han før havde nydt under Minis 
ſteren Lebruns Beſkyttelſe, og han miſtede dengang ends 
og fin Poſt ſom Departementschef i Bureauet for de 
udenlandffe Anliggender, Dog udnævnte man ham 
fort derpaa til Geſandt ved det neapolitanffe Hof; men, 
da han vilde begive fig til fin Beſtemmelſe blev han tillis 
gemed Semonville anholde af keiſerlige Tropper i 

Graubuͤnden og bragt til Kufſtein, hvorfra han den 
25de Dec. 1795 tilligemed de af Dumouriez Øfterrigere 
ne overgivne franſte Deputerede, blev udvexlet i Baſel 
for Ludvig 16des Datter. J Juni 1797 udnævnte 
Directoriet ham til cen af de tre Commiſſarier, ſom 
ſtulde underhandle med Malmesbury i Lille; men Revos 
lutionen af 18de Fructidor foranledigede, at han blev 
Faldt tilbage og afløft af andre Underhandlere. J Aas 
ret 1798 tilſtod det høje Raad i Mailand ham Ska— 
destøsholdelfe for det Tab, hans Fangenſtab havde for» 
aarſaget ham. J Aaret 1799 blev han SeÉfreteer i 
Conſularernes Statsraad, en Poſt, ſom fiden under 



413 rar 

Titel af Statsſekretariat ophøjedes til et Miniſterium. 
J Fedr. 1805 erholdt han det røde Baand, ledſagede 
Napoleon til Tydſtland, hjalp til at flutte Freden med 
Pſterrig og vendce i Januar 1806 tilbage til Paris, 
J Feldttogene mod Preuſſen, (1806 og 1807) mod 
Oſterrig (1809) og 1814 lebſagede ban ſtedſe Napole— 
on, fom fan tjente med Iver til Slutningen af hang 
Regjering. Hang Gemalinde var Wresdame hos 
Keiſerinde Joſephine og Palladsdame hos Keiſerinde 
Loviſe. Efter Ludvig 18des Tilbagekomſt 1815 maatte 
Hertugen af Baſſano forlade Frankerig. 

Marforio, en temmelig ſtor, noget beſtadiget 
Steen Statue, ſtager i Gaarden til den ene Floi af 
Campidoglio ved Væggen, og bruges hyppigt ligeſom 
Pasquino til at hefte alleſſags Pasquinader paa. 

Margarethe, Margrethe, en Datter af Valdes 
mar 4de Atterdag, var gift med Kong Hagen Ste af 
Norge, ved hvem hun fødte en Søn, der lev Konge 
baade i Danmark og Norge efter fin Morfaders og Fas 
ders Død (i Danmarf 1376, i Norge 1330). J 
Olufs Mindreaarighed foreſtod Margarethe Regjerin— 
gen, og blev ved Olufs Død 1387 udnavut til beftans 
dig Rigsforfanderffe baade i DanmarÉ og Norge; hun 
faldte fig desuden Arving til Sverrig. Herpaa fortrød 
den da regjerende fvenffe Konge Albrecht og fErev fig 
derfor Konge til Danmark og Norge og tog tre Kroner 
i fit Vaaben for at tilfjendegive fine Fordringer paa de 
tre nordiffe Riger. Han ophidſede hende desuden ved 
utidig Spot, faldte hende Munkedeie, formedelſt hendes 
fortrolige Omgang med Abbeden i Soroe, videre fendte 
han hende en Slibeſteen for at fpidfe hendes Syenaale 
vaa. J Sverrig var man heiſt miſsfornoiet med 
Albrecht for den Partiſthed, han vifte mod fine tydffe 
Landsmænd. Margarethe fif derfor fnart et ſtort Partie 
i Sverrig, der forlangte. hendes Underſtottelſe mod 
Albrecht. Dog vilde hun et tilſtaage dem famme før de 
havde havde erkjendt hende for Sverrigs Regentinde og 
overladt hende en Deel af Rigets betydeligfte Fæftninger. 
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Margarethe fod nu en Hær rykke ind i Sverrig 
under Iver Lykke, ſom mødte den fvenffe Konge ved 
Falkjsping i Veſtergothland (1388). Albrecht var 
hoiſt overmodig og vis pan Seieren, og vilde fætte over 
et Morads, der var imellem begge Hærene, hvorved han 
faldti de Danſkes Hænder tilligemed fin Søn Erik. De 
Danffe vandt en afgjørende Seier og Albrecht blev ført 
til Margarethe, "om [od ham ſatte i Fengſel paa Linde 
holm, hvor han blevi7 Aar, indtil han fraſagde fig 
alle Fordringer paa Sverrig. Stockholm var den eneſte 
faſte Stad i Riger, der vedblev at erkjende Kong Als 
bredt. For af undſette Staden havde Hanfeftæderne 
udruftet et Kaverfel fab, "der forpligtede fig til af forſyne 
Stockholm med Levnetsmidler. Diſſe pjyndrede under 
Savn of Viktualiebrodrene Kyſterne ved Hſterſoen. 
Stocholm pantſattes fiden af Albrecht til Hanſeſtederne 
for en Sum Penge, han fEulde betale for fin Udlosning. 
Da han ei ſiden funde udrede Pengene overlode Hanſe— 
ſtederne Stockholm til Margarethe. Saaledes havde 
Margarethe bragt de fre nordiffe Riger under fit Herrer 
dømme, Denne Forbindelfe ſogte hun nu at befæfte og 
give Varighed. Hun havde faaet Rigernes Stænder til 
at erÉjende hendes Soſters Datterføn Erik af Pommern 
fov deres Konge. Til hans hoitidelige Krening fammens 
faldtes de nu i Calmar, hvor Artiklerne for Calmar⸗ 
Unionen eller Foreningen bekjendtgſordes 20 Juni 1397. 

Sfølge ſamme ſtulde de tre nordiffe Riger ſtedſe ſtage 
under cen Konge, der Fulde vælges af alle tre Rigers 
Deputerede famtlig, blandt den. fidfte Konges Sønner. 
Døde han uden Arvinger kunde Staenderne vælge efter 
Behag. Blev get af Rigerne angrebet vare de andre 
forpligtede til at førfvare ſamme af alle Kræfter. Hvert 
Rige fEulde fyres efter fine egne Love og beholde fit ſer— 
fEildte Rigsraad. Kongen maatte opholde fig nogen Tid 
af Maret i hvert Rige. At denne Forening ingen Be— 
ftandighed havde, var iſer Margarethes uduelige Efter— 
følger Erik af Pommern Skyld: faa længe Margarethe 
[levede ftod den ved Magt, fEjøndt der vel gaves en 
Mængde Misførngiede, fornemmeligt i Sverrig, hvor 
man paaftod hun befordrede Fremmede til høie Rigsems 
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Leder imod Calmarunionens Beſtemmelſe. Noget efter 
Foreningen kom Margrethe i Strid med Grev Geert af 
Holſteen, ſom ei vilde tage Schleswig til Lehn af Dan⸗ 
mark; dog bragte hun det dertil, at han maatte fvare en 
aarlig Afgift til Damark. Smidlerrid var Erik bleven 
myndig og begyndte ſnart at vife, hvad man kunde vente 
af ham. Den fælesvigfte Hertug døde imidlertid, og 
Der opfom Uenighed mellem hans Enke og hans Broder 
Henrik af Osnabruͤck om Formynderſtabet. Margare—⸗ 
the rog fig af Hertuginden, men Eriks ukloge og uftadige 
Opforfel hindrede hende i at udrette, hvad ellers havde 
været muligt, Dog bragte Margarethe det tilen Stil 
ſtand paa 3 Mar, i hvilfen Tid Stridighederne fulde 
underføges og i Mindelighed afgjores. Men uheldigs 
viis døde Margarethe ved denne Tid ombord paa et Skib 
ved Flensburg 1412 i fit: 59de Aar. Defvenffe Skri— 
bentere dadle hende i Almindelighed og paaftaae at hun 
gjorde Svertig Uret; dog ſynes de fleſte af: deres Des 
ſtyldninger imod hende at være overdrevne elfer aldeles 

falſke. Det danfée Folk gjorde derimod meget af hende 
for hendes kloge Regjering, Gudsfrygt og Mildbed i 
Omgang. Mod Adelen vifte" hun fig alvorlig og ſogte 
hvor Leilighed gaves, at indſtrenke denne Stands 
Magt. I hendes Udvortes (Eal hun have. været meget 
mandig og ford aden af Anſigt. Hendes Fader fÉal ders 
for have fagt om hende, at Naturen havde taget Feil ved 
at gjøre hende til en Ovinde, da hun fulde været Mand. 
Hun blev førft begraven i Soroe, men derfra bragt. til 
Roeskilde, hvor Kong Erik [od forfærdige hende: et Grav⸗ 
minde af Alabaſt. 

Margarethe af Anjou varen Datter af René af 
Anjou, Konge af Sicilien. Da Henrik 6te, Konge 
i England, en fvag og indſtrenket Fyrſte, havde naaet 
fit 23de Aar tenkte Cardinalen af Wincheſter og Hertur 
gen af Gloceſter, hvoraf den forſte havde opdraget 
Kongen og den anden foreftod Riget, paa af give ham 
en Gemalinde. Cardinalens Parti feirede og Henrik 
cegtede Margarethe af Anjou, ſom meden fjelden Skjon⸗ 
hed forbandt en mandig Characteer, en levende og dyb 
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Forftand. Hun befad Talenter baade til Regjeringen 
og til Krigen. Den nye Dronning forbandt fig noie 
med det Partie, der havde fat hende paa Thronen; ders 
imod var hun Hertugen af Gfocefter fiendſt, og blev ends 
og mistæenkt for at have ſamtykt i hans Merd 1447. 
Det havde været en hemmelig Betingelfe ved Margare— 
thes Giftermaal, at hendes Onkel, "Carl af Anjou, 
igjen ſtulde indfættes i Beſiddelſe af Grevſtabet Maine, 
fom var i Englændernes Hænder, Dette ſteete firar 
efter Gilocefters Død. - Den Lethed, hvormed de Frans 
fre nu funde trænge ind i Normandiet, foranledigede to 
Aar dervaa Tabet af denne Provinds. De Officierer og 
Seldaier, der havde forfvaret famme, vendte tilbage til 
England, misfornoiede over at man havde lader dem 
uden Underſtottelſe. Det indtrufne Uheld tilſtreve de 
Kongens Svaghed og det Herredomme, "Margarethe 
udøvede under hans Navn, og den ſtorſte Deel af deres 
Lantsmænd var af famme Mening. — Denne Stemning 

erindrede om Huſet Lancafters Ufurpation, til hvilet 
Henrik 6te hørte og vakte Mindet om de Rettigheder, 
Hertug Richard af York havde paa Threnen. Marga— 
rethes Yndlingsminiſter, Hertugen af Suffolk, der havde 
mæglet Xgteſkabet, anklagedes af Underhuſet for Stater 
forræderie. Kongen faldte Sagen for fit Conſeil og 
forvifte Suffolk paa nogen Tid; men Hertugen blev 
myrdet endnu før han havde forladt England og hans 
Død blev. uhevnet. Den Revolte, der fandt Sted 
1450, ſtrekkede Miniſtrene, der regjerede i Henriks 
Navn og vakte nogen Mistanke mod Hertugen af Pork; 
desuagtet blev denne ſtillet i Spidſen af Kongeriget i 
et Picblif, da Henriks Aandsſpaghed endnu mere var 
forøget ved Sygdom. Da Kongen næfte ar fom fig 
igjen, tilbagekaldte han den Hertugen af York meddelte 
Fuldmagt. Denne greb til Vaaben, flog Henriks Trop⸗ 
per, tog ham felv til Fange og tvang ham ril igjen at 
overlade fig Regentſkabet. Dette var Begyndelfen til 
Krigen imellem den røde og hvide Roſe; den førfte Be— 
nævnelfe bruges om Huſet Lancafter, den fidfte om Hus 
fer York. J Aaret 1456 benyttede Margarethe Hertu— 
gens Fraværelfe og førte Kongen i Pairernes Kammer 
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(Overhuſet), hvor han paa nye tilintetgjorde den Hertu— 
gen af York meddeelte Fuldmagt. Krigen brød ud paa 
nye og førtes med afverlende Lykke. Endeligt blev det 
lancaſterſte Partie flaget ded Northampton af den bes 
romte Greve af Warwick og Kongen igjen tagen til 
Fange. Margarethe flygtede med fin ensnu ei vorne 
Søn til det novrdiige England og vidfte ved fin Ulykke at 
væffe en ſaadan Enthuſiasſsme, at en ſter Deel af Adelen 
erflærede fig for hende, ſtiondt London og Parlamentet 
vave hende imod; og inden fort Tid havde hun en Hær 
paa Benene af 20000 Mand. Hettugen af York mars 
ſcherede imod hende med et mere end 5000 Wand -og 

blev omringet ved Wakefield. Hans Hær hlev nedfablet - 
gå han ſeld faldet i Fegtningen. Margarethe lod hans 
Hoveb med en Papiirkrone paa opftille over Porten é 
Vort. J Aaret 1461 flog hun Greven af Warwick t et 
andet Slag ved St. Albans og befriede fin Ges 
mal. Men hun befmittede fin Seier ved blodige 
Henrettelſer. Desuagtet bragte Greven af. Wars 
wick det dertil, "at man i London proclamere— 
de Hertug Richards ældfte Søn til Konge under Navn af 
Eduard 4de. Margarethe faae fig nødt til at træffe fig 
tilbage til det nordlige England. Alt frømmede til 
hendes Faner, da huntilftod den ſtorſte Toilesloshed og 
Frihed; hun ſtod inden ført Tid i Spidſen af 60000 
Mand; men denne Hær blev tilintetgjort ved Touton. 
Margarethe og hendes Gemal flygtede til Skotland. 
Eduard ſammenkaldte et Parlament, lod ſine Rettig— 
heder til Kronen erkjende og tillige proſcribere Henrik 
6te, hans Gemalinde, deres Søn og alle Tilhængere af 
Huſet Lancafter. Da Margarethe ei erholdt nogen Un⸗ 
derſtottelſe i Skotland ilede hun til FranÉerig og bevæges 
de Ludvig IIteé, ved Løfter om at overgive ham Calais, 
til at give hende et Hielpecorps af 20000 Mand, hvor» 
med nogle SÉotter og endeel Tilhængere af hendes Pars 
tigt England forenede fig. Denne Hær blev flagen 1464 
ved Hexham. Margarethe føgte nu forladt af Alle, med 
fin Søn Tilflugt tilen Skov, blev her overfalden af 
Røvere, men undkom dog lykkeligt, medens Roverne 
vare fomne i Strid om Byttets Deling. Hunger og 
Udmattelſe havde bragt hende til det yderfte, da en anden 
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Rever med blottet Sværd kom imod hende. Beſtemt gik 
hun ham imsde, og overgav ham Prindfen med de Ord: 
„Jeg betroer dig din Konge Son!“ — Forbaufet og 
rort tog Roreren hende i Beſtyttelſe, holdt hende jule 
og ſkaffede hende Leilighed til af undkomme til Flandern. 
Henrik 6te var. mindre heldig, blev overleveret Eduard 
4de og fat i Tower. Men fort derpaa vakte Eduards 
Giftermaal med Eliſabeth Gray Warwicks og Hertugen 
af Clarences Misfornøielfe. De gjorde Oprør og bleve 
underſtottede af Ludvig Tite, ſom bragte en Forening 
iftand imellem dem og Margarethe, ifølge hvilfen de 
forenete lovede at anvende alt for igjen at ſette Henrik 
6te paa Thronen. Ledſaget af Hertugen af Clarence 
landede Warvick endnu famme Aar i England og erebre⸗ 
de det 11 Dage. Eduard flygtede til Nederlandene— 
Henrik befteeg igjen Thronen og Warwick tilligemed 
Hertugen af Clarence førte Regentſkabet. Wen aferede 
efter 5 Maaneder ankom Eduard, underføttet af Carl 
den driftige, Hertug af Burgund, igjen i London og tog 
den ulykkelige Henrik til Fange. Warwick blev flagen 
ved Barnet ved Hertugen af Clarences Forræderie og 
omfom i Slaget... Samme Dag landede Margarethe 
og hendes 184arige Søn med Hjelpetropper i Weymouth. 
Det fom til et Slag ved Tewkesbury, hvori Margares 
the blev aldeles overvunden og fangen tilligemed fin Søn. 
Den unge Prinds blev dræbt næften for hendes Mine af 
Eduards Brødre, men Margarethe Elev fat i Tower, 
hvør hendes Gemal ogſaa omfom for Morderhænder. 
Forſt efter fire. Mars Forløb erholdt Margarethe igjen 
fin Frihed efter Tractaten i Pecquigny; Ludvig 11te 
udløfte hende for 50000 Daler. Hun vendte tilbage til 
Franferig, hvor. hun døde 1492, efterat hun ſom Dron⸗ 
ning, JEgtefælle og Moder havde erfaret ſtor Ulyk⸗ 
fe og lidt og fjæmpet med beundringsværdig Stand— 
haftighed. 

Margarethe af Frankerig, Datter af Henrik 
2den, blev født 1552 og gift 1572 med Henrik, Prinds 
af Bearn, fiden faa berømt under Navn af Henrik 4de. 
Denne med Pragt fuldbyrdede Førmæling var Forlsber 
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for den ſtrakkelige Bartholomeusnat, ſom blev aftalt 
midt under Lyftigheden. Den unge Fyrftinde var dens 
gang i fine Aars og Yndigheders Blomſtren; men Hers 
tugen af Guife befad hendes Hjerte. Henrik ftræbte 
heller ikke efter at vinde det, men ſtjenkede andre Clffers 
inder fin Kjerlighed. To Wgtefolk af flig Tenkemaade 
funde et længe leve i god Forftadelfe. Margarethe overs 
[od fig frit til fit Galanterie; hendes Broder Carl 9des 
Misbilligelfe bevægede hende dog nøgen Tid til at gaae i 
fig felv. Henrik ſtjulte et fit Sindelaug for en Gemals 
inde, fom han foragtede for hendes Toileslsshed. Mare 

garethje brugte den Bann, hvori hendes Gemal var fat 
af Dave Sirtué ste, til Paaffud, og nedſatte fig i gen, 
hvorfra hun dog blev forjaget for hendes flette Sæder og 
Undertrykkelſer. Hun flygtede til Auvergne og førte et 
uftadigt, uregelmæsfigt Levnet, indtil hun blev fat faſt 
pan Slottet Uſſon, hvilket bun dog bemægtigede fig, 
efterat hun havde vundet Marquien af Canillacs Hjerte, 
Efterat Henrik var bleven Konge, lod han hende fore— 
ſlaae Skilsmiſſe for Statens Velfærds Skyld, da bun 
ingen Børn havde. Hun ſamtykkede ftrar og gjorde ins 
gen videre Betingelfer end at hendes Gjeld blev betalt og 
man udfatte hende en anſtendig Penfion. Denne Skils— 
miſſe fEcete ved Clemens 9de 1599. Margarethe forlod 
Uſſon 1605 og nedfatte fig i Paris, hvor hun i Rue de 
Seine byggede fig et ſtort Slot med vidtløftige Haver 
langs Floden. Her levede hun i Omgang med Lærde og 
i fromme Øvelfer og bøde 16015 den fidfte af det valeſiſke 
Huus. Naar man ei vil tage hendes Ungdoms Vildfas 
relfer i Betragtning befad Margarethe et edelt Hjerte, 
megen Forftand og fjeldne Yndigheder. Hun ſkrev og 

"talte bedre end noget andet Fruentimmer paa hendes 
Tid. Hendes Huus var Samlingspladſen for de ſtjon⸗ 
ne Mander, fom hun overoſte med Velgjerninger. Men 
ofte var hun uretfærdig for at være hoimodig; hun 
laante uden at betale igjen og efterlod, en uhyre Gjeld. 
Hun havde opbygget og doteret Klofteret des petits Au— 
gquſtins i Paris; i dets Kirfe-blev hendes Hjerte biſat. 
J Aaret 1790 blev denne Bygning indretter til er Mu⸗ 
ſeum for Frankerigs hiſtoriſte Mindesmerker. Man 
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feer dev endnu en fort Marmorplade, hvori Dronningen. 
har indgravet nogle Vers, der fFildre hendes Ulykke. 
Vi eie af Margarethe Woefier og Memoirer fra 1565 
til 1592. Margarethe fEiidrer fig i de fidffe ſom Ves 
ſtalinde. Stilen er naiv og behagelig og» Anekdoterne 
underholdende. 

Margarethe af Valois, Dronning af Navarra, 
Soſter til Frants 1fte og Datter af Carl af Orleans, 
Hertug af Angouleme, var født i Angouleme 149? og 
giftede fig 1509 med Carl, den fidfte Hertug af Alen— 
gi, førfe Prinds af Blodet og Connetable af Franke—⸗ 
"rig, der døde i Lyon 1525 efter Overfaldet ved Davias 
Hun følte den dybefte Smerte ved Efterretningen om fin 
Gemals Dod og Kongens Fangſel. Af om KFierlighed 
til den ſidſte begav hun fig felv til Madrid fer at pleie 
ham i hans Sygdom, og bidrog ved fine Foreſtillinger 
fil at han blev behandlet med en fil hans Rang fvarende 
Hoiagtelſe. Efter fin Tilbagekomſt til Frankerig bevifte 
Franté hende fin Taknemmelighed paa den meeſt gavø 
milde Maade. Han tilſtod hende meget ſtore Fordele, 
da hun giftede fig med Henri d'Albert Konge af Navar—⸗ 
ra. Jeanne d'Albert, Henrik 4des Moder var den 
lykkelige Frugt af dette Wteſtkab. Hendes Forholdés 
regler paa Thronen vare en ſtor Fyrſte værdige, Hun 
ophjalp Agerdyrkningen, opmuntrede Kunſterne, beſtyt⸗ 
tede Lerde, forſtſonnede og befæftede Stederne. Af 
Begjerlighed efter at underrettes om Alt hørte hun en 
proteſtantiſt Theolog og indſuede hans Leres Grundfæts 
ninger. Hun fremfatte diſſe Aar 1533 i et. lille 
Skrift: Miroir de Pame pécheresse (den fyndige 
Sjels Feil), hvilket blev fordømt af Sorbonnen. Denne 
Strenghed gav hende fun mereYntereffe for Kjetterne, hvil 
fe hun betragtede ſom ulykkelige og forfulgte Menneſtker. 
Hun ſtjenkede dem fin Fortrolighed og anvendte fin hele 
Anſeelſe for aft unddrage dem LovenesStrenghed. Paa 
hendes Anbefaling ffrev Frants 1fte til Parlamentet 
til Fordeel for adffillige for deres Religionsmeninger fors 
fulgte Lærde, Mod Slutningen af fit Liv vendte Gun 
dog tilbage til den catholſte Religion, Hun døde 1549 
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paa Slottet Odos i Bigorre. Margarethe forbandt en 
mar.dig Mand med deeltagende Godhed og meget omfat— 
fonde Kundſkaber med hele fin Slægts Ynde. Hun var 
hlid uden Svaghed, pragtelſkende og uden. Forfæne eligs 
hed, hun yndede Forretninger faavelfom felfabelige Kors 

nøielfer.uden at forfømme det ene for det andet ; mod 
Frants Ifte var hun en ligeſaa om Søfter, fom hun var 
ham underdanig og hengiven. Hun yndede Kunſterne 
og øvede felv nogle med Held. Hun ſkrev med Lethjed i 
Vers og i Profa. Hendes Poefier og hendes Skjenhed 
erhvervede hende Navn af den 10de Muſe og den 4de 
Gratie. un har efterladt følgende Verker: 1) Hepta- 
méron ou les Nouvelles de la reine de Navarre, 
Fortællinger i Boccazes Smag, hvis Frihed fremmede 
overeens med den Tids Sæder og et maa forlede til falfæe 
Slutninger om Forfatterindens Characteer. Brantome 
fortæller, at ogfaa Enkedronningen og Prindſeſſen af 
Savoyen havde forfatter lignende Verker, men at de 
brændte dem op, da de fane Margarethes' Fortællinger ; 
han lægger til at det var Skade, da der fra faa aandrige 
Gamer blot funde fomme noget ret Skiont, Godt og 
Yntereffant. 2) Les Marguerites de la Margue- 
rite des princesses, famlet af hendes Kammertjener 
Sean de la Haye. Man finder i denne Samling af 
Digte fire religisſe Comoedier og fo Farcer ei uden Nai— 
vitet; videre et langt Digt: Le triomphe de Vag- 
neau &c. 

Marggraf (Andreas Sigismund), en berømt 
Chemiker, blev født i Gerlin 1709. " Hang Fader var 
Hofapotheker. Han fif tidlige Smag raa Chemien, 
fom han ftuderede med ſtor Fremgang i fem Aar under 
den berømte Profeffor Neumann, derpaa under Spiel— 
mann i Strasburg, under Junker i Halle og under Øens 
fel i Freyberg, hvor han fornemmelig svede fig i Erpes 
rimenter. J Aaret 1735 fom han tilbage til Berlin, 
blev 1738 Medlem af Videnſkabernes Selſkab der, og 
1744, ved Stifrelfen af det kongelige Videnfabernes 
Akademie, optagen i Experimental-Philoſophiens Klass 
fe, hvorfor han blev Director 1760, efterat man ales 
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rede fer Aar i Forveien havde betroet ham Laboratori— 
um.  Oafaa Afademierne i Paris og. Mainz optoge 
ham til Medlem. Ved fin ivrige Studeren havde han 
undergravet fin Sundhed. Han døde i Auguſt 1781. 
Den chemifEe Underføgelfe af Metallerne ſtylder ham 

fore Fremſtridt. Han er den førfte, ſom har leveret 
en fuldſtendig Analyſe af de haarde Stene; han har og 
bidraget til Indforelſen af en ſiimpel, klar, for al Hy— 
pothes⸗ og Syfte:naand frie Mechode i de chemiſte Opera⸗ 
tioner. Efterat han længe havde bearbeidet Platina bes 
rigede han Mineralogien med Opdagelſen af Bruunſte— 
nen og andre hoiſt vigtige Opdagelfer« Hans forſklellige 
medicinſte Skrifter beſinde ſig ſamtligt i det berlinſte 
Akademies Memoirer. 

Maria, Jeſu Moder, er Efterverdenen fun bes 
fjendt af meget faa Træf. Den evangeligſke Hiſtorie 
omtaler hende fom en Jomfrue af Davids forarmede 
Stamme, der levede i Stilfed i den lille Stad Nazareth 
i Galilæa eg var forlovet med en Tommermand ved 
Navn Joſeph. Evangeliet beretter, af en Engel fors 
kyndte hende af hun ſtulde føle en Søn, der fulde blive 
det jodiſte Folks forventede Meſſias. Hun fpørger hvor⸗ 
ledes dette fan ſtee, da hun ei veed af nogen Mand. Ens 
gelen fvarer hende, det ſtal ffee ved Guds Almagt, hvor— 
paa hun figer: „Jeg er Herrens Tjenerinde, mig ſtee 
fom du haver. ſagt.“ Wed den almindelige Skatteind⸗ 
fÉrivning under Keiſer Auguſtus begav bun fig med Jo—⸗ 
ſeph til Bethlehem og fødte der Jeſus. For at redde 
bam fra der af Kong Herodes foretagne Blodbad paa de 
bethlehemitiſte Drengebørn under to Aar flygtede Maria 

med Joſeph og Jefus til Wgypten. Siden omrales hun 
førft, da Jeſus, 12 Aar gammel lærte i Templet og var 
fiden fommet bort fra fine Forældre. . Hun udtryfte da 
bun igjen fandt ham, fin Bekymring over hans Borres 

blivelfe med de Ord: hvorfor gjorde du os dette. En— 
deligt finde vi hende i ffum Smerte under Jeſu Kors ved 
Siden af. Johannes. Denne bød Jeſus at vare hende 
i Sons Sted, og fiden findes hun ei mere omtalt, Hen—⸗ 
des af Carholiferne antagne Himmelfart finder ligefaa 
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lidet Hiemmel i Evangelierne, ſom den guddommelige 
Tilbedelfe, de have viiſt hende. Denne gik i den carhols 
ſte Kirke overordentlig vidt;  ifær toge Fruentimmer als 
mindeligt deres Tilflugt til hendes Hun har givet de 
chriſtelige Kunfinere et Emne, hvori de have fremftils 
let Idealet af deres begeiſtrede Phantaſie. Flere af Ita— 
liens førfte Meſtre have leveret idealſkte neſten guddom— 

melige Madonnaer, fornemmelig Rafael. Foruden Yes 
fu Moder nævnes endnu flere Marier i den evangeligſte 
Hifforie 1) Maria af Bethanien, Lazarus's Soſter, 
Jeſu lervilligſte Diſcipelinde og ommeſte Tilbederſke, 
hvem han ſelv verdigede fit Venſtab og belønnede med 
uforgjengelig Berommelſe. Math. 26, 13, 2) Maria 
af Magdala eller Maria Magdalena, ſom ſtyldte Ses 
ſus Helbredelſen af en foær Sygdom og viſte ſin Tak ved 
den troeſte Hengivenhed. Hun tjente ham med fin For—⸗ 
mue, hun ledfagede ham paa hans Reiſer, Gun græd ved 
hans Kors, hun var den fidfte ved hans Begravelſe og 
den forſte ſom Paaffetmorgen ilede til hans Grav og fandt 
ham opſtanden. En gammel ſaavel ved Knnſten fom i 
Kirken helliget Vildfarelſe forvexler hende med den ubes 
nævnre Synderinde i Nain, hvem Sefus for hendes 
Forbrydelſe og den Opoffrelſe, bvormed hun falvede hang 
Fødder, forſikkrede om hendes Synders Forladelſe. 3) 
Maria, Cleophas's Kone og Moder til Apoſtelen Jacob 
og 4) Maria, Søfter ti: Sefu Moder, fom vi ogſoaa fine 
de under Korſet og ved Jeſu Grav. 

Maria, Dronnina af England, varen Datter af 
Henrik den 8de og Catharina” af Aragonien og blev født 
1515. Sendes forte Regiering gjør dog Epoche i Eng⸗ 
lands Hiftorie. Som Daͤtter af en forſtudt Dronning 

" havde hun tidlig lære at Fjende Ulykken uden deraf at 
bøices. Hun var oydragen i den carholffe Religion og 
Proteſtanterne fiendſt, af fin Fader havde hun arvet hans 
morke mistænfelige og blodtorſtige Charakteer. Med 
diffe Egenſkaber beſteeg hun, efter fin Broder Eduards 

. Død 1553, den engelſke Throne i fit 37te Aar. Forus 
den hende havde endnu tre Prindſeſſer Fordring paa den 
engelffe Throne, Eliſabeth, Johanne Gray og. Marie 
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Stuart. Johanne Gray var Proteſtantinde og ved Edu⸗ 
ards Teſtamente beftemt til Thronen. Maria Stuart 
var Catholik og hendes Fordringer vare ligefad fvage ſom 
Midlerne til af drive dem igjennem. Maria havde fom 
Henrik den Zdes ældfte Datter uſtridigt den nermeſte Ret 
til Thronen, dog blev Johanne Gray udraabt til Dron⸗ 
ning af. Hertugen» af Northumberland og hans Partie, 
men maatte efter 9 Dage nedlægge den Værdighed, fom 
hun mod fin Villie havde antaget, " Dog maatte Maria 
ved fin Regjeringstiltredelſe hoitideligt forpligte Ga til 
at opretholde den proteſtantiſte Religion, der var indført 
ſom herſkende Religion, under Eduard den 6te. Den førs 
ſte Brug, hun gjorde af fin Magt, var af lade henrette 
Hertugen af Northumberland og indefværre fin Søfter 

Eliſabeth. Den uffyldige Johanne Gray blev ſparet 
endnu nogen Tid, men ſiden henrettet tilligemed hendes 
Mand og Fader, der havde ſammenſvoret fig imod Dron⸗ 
ningen. Derpaa aabnede hun Fangſlerne for Catholi— 
ferne og tilſtod dem Samvittighedsfrihed. Dette var 
Retferdigt; men at hun igjen formeligt indførte den ca— 
tholſte Religion var imod hendes Forpligtelſe og imod 
Ben politiſte Intereſſe. Nu begyndte en haard Forføls 
gelfe mod Proteſtanterne. Efter Humes Beretning 
brendtes itre Aar for Religionens Skyld 5 Biſtopper, 
2I andreGeiſtlige, $ Adelsmænd, 34 Borgere, 100 Land⸗ 

| mænd, Tjeneſtefolk og Haandverkere, 55 Fruentimmer 
og 4 Born. Wen felv i Tilfælte, hvor Religionsiver 
eihenrev hende, gif hun frem med famme vilfaarlige 
Tyrannie. En Jury havde, af Mangel paa Beviis fris 
fjendt en foregiven Anſtifter af en Sammenſvargelſe; 
Maria (od de Eedſvorne færgfle, paalagde dem en fvær 
Mulftog holdt den Frifjendte i Fendſel to Aar. Hen—⸗ 
des Giftermaal med Philip 2den af Spanien fremmede 
hverfen overeens med Nationens og Europas Intereſſe 
eller med hendes Perſonlighed, da Maria var over 12 
Aar ældre end denne Fyrſte. Men hans Exempel ophid⸗ 
fede hende endnu, mere til Proteſtanternes Forfalgelfe. 
Desuden gjorde hun tildeels tvunane Laan og tillod fig 

alle Slags Udfuelfer for at ſende Udbyttet deraf til Flans 
4 Ce 
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dern, hvorhen Philip havde begivet ſig 1554. Hun 
ſtrev Kjerlighedselegier og udgjød Taarer over fin Ge— 
mals Fraværelfe og Kulde, medens han, ſom fun havde 
lever eet Mar med hende, fjelden værdigede hende noget 
Svar. Formebdelſt fin Forbindelſe med Philip fom hun 
i en Krig med Frankerig, i hvilken Henrik af Guiſe fras 
tog England Calais, den fidfte Levning af de Engelffes 
ftore Crobringer i Frankerig. Dette Tab følte Maria 
overordentligt dybt. Hun døde før Freden med Franke⸗ 
rig kom iftand Mar 1558. Betragter man alle de Lidels 
fer, ſom hun deels tilføiede,  deels forberedede fit Fa— 
dreneland i det forte Tidsrum af 5 Aar, faa maa man 
regne hende til de afſkyeligſte Tyranner. De meeſt 
maadeholdne HiftoricfErivere behandle hende mere med 
Foragt end med Had. „Hun forenede hos fig, figer 
den meeſt aandrige, alt hvad der udgjør den overtroiſte 
Sværmerffe; hendes yderſte Uvidenhed gjorde hende. lis 
geſaa udygtig til at tvivle om Meninger, hun havde fat— 
tet, fom til at vife Eftergivenhed mod andres Menin— 
ger.” Og paaet andet Sted: figer ſamme Forfatter : 
„For at fEildre denne Fyrftinde behøves et mange Ord; 
hun havde faa elffværdige eller agtverdige Egenſkaber og 
hendes Perſon ſtemmede værdigt overeens med hendes 
Characteer. Egenſindig, overtroiſt, heftig, ondſkabs— 
fuld, hevngjerrig, tyranniſt forraadede hun i alle fine 
Tilbøieligheder og Handlinger fit onde Naturel og fin 
indſtrenkede Aand.“ 

Marxia Stuart, en Datter af Jacob ste, Konge 
af Skotland og Maria af Lorbringen,, arvede fin Faders 
Throne 3 Dage efter fin Fodſeli Aaret 1542. Henrik 8de, 
Konge i England, ønfÉede at gifte hende med fin Søn Cdur 
ard, før af forene begge Rigerne. Men, da denne Forbindel—⸗ 
fe ei kom iſtand, formelede hunjfig 1558 med Dauphinen 
Frants, Henrik den >dens Søn og Efterfølger, Det 
ffjsnnefte Lod ſyntes en Fyrftinde beſtjeret, hvem Lyk⸗ 
fen faavelfom Naturen overvældede med Gunſtbeviisnin— 
ger, fom i fit 17de Aar bar Frankerigs og Skotlands 
Krone og funde gjøre Fordring paa Englands og Ir— 
lands, ſom med høi Skjonhed forbandt en dannet Aand 
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pa et ædelt, hoimodigt Hjerte, ſom var elſket af fin Ge⸗ 
mal, tilbedet afde Franffeog hedret af et Hof, ſom med 
Tilbgøieflighed til Videnſtaberne, vedligeholdt de fine Sær 
der og der Galanterie, ſom Frants den Iſte havde ind⸗ 
føre. Hopital, Ronſard, du Bellay og alle hiin Tids 

" Digtere kappes om at prife den unge Dronningé fortryle 
lende Ynde, blide Dyder, Aand og Talent og ſtuede i 
fjendes Fremtid en lang Rekke af LyÉfalignhed. Dette 
Bedrag forfvandt efter 18" Maaneders Forløb. Frants 
den 2den døde; Carl den 9de fulgte ham, og Catharina 

af Medicis naaede igjen fin" Anſeelſe. Maria maatte 
fnavt føle, at hun fun nu var Dronning i Sketland og 
troede fig nødt til af vende tilbage derhen. Sun havde 
udøft fin Smerte over fin Gemals Død i en rørende Cles 
gie; ved fin Afreiſe udtrykte hun fin Kummer og fin ban⸗ 
ge Anelſe i de bekjendte Vers: 

Adieu, plaisant pays de France! 
O ma patrie 
La plus chérie, 

Qui a nourri ma jeune enfance : 

Adieu France! adieu nos beaux jours! 
- La nef qui desjoint nos amours 

N'a eu de moi que la moitié, 
Une part te reste elle est tienne, 
Je la fie å ton amitié, 
Pour qui de Pautre il te souvienne, 

Ved ſin Tilbagekomſt fil Skotland maatte Maria taale 
mange Ubehageligheder af de ivrige Proteftanter, ifær 
den fværmerffe Prædifant John Knor, der offentligtive 
rede imod Marie, fordi hun var catholſt. Hun opførr 
fe fig ved denne Leilighed med megen Klogſkab. Nogen 
Tid efter fin Tilbagekomſt til Skotland giftede hun fig 
med fin Fætter Henrik Stuart Darnley, Greve af Les 
nox. Denne unge Adelsmand befad alle udvortes Yn— 
digheder for at fængfle ef ungt uerfarent Hjerte, J Ljer⸗ 
lighedens forſte Henrykkelſe gav Maria ham Titel af 
Konge og fatte hans Navn ved Siden 9— i alle offent⸗ 

e2 
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lige Udftedelfere Men hun ovdagede ſnart i fin Gemal 
en fordringsfuld, heftig, ubeftemt, lettroende, (av, i 
fine Fornsielſer brutal Mand, der beherfFedes af elendige 
Swmigrere. un blev nu mere tilbageholden, men her—⸗ 
over blev han opbragt og fiendſt imod. alt hvad der beſad 
Dronningens Fortrolighed, En italien Sanger Das 
vid Rizzio, var dengang hendes Sefreteer og Raadgis 
ver. Henrik, fom var iverfyg og opbragt herover, trængs 

te med nogle Bevæbnede over en hemmelig Trappe ind-t 
hendes Bærelfe, hvor hans Gemalinde fpifte og bavde ins 
gen hos fig uden Grevinde Argyle og Rizzio. Man ſtyr⸗ 
tede Border om og dræbre Rizzio for den frugtſommelige 
Dronnings Mine, uagtet hun beftræbte fig før af redde 
den Ulykkelige. „Jeg villet græde meer, fagde hun efs 
ter denne ſtrakkelige Scene, Jeg vil blot tænfe paa 
Hevn.“ Rizzio havde vig nok ei været mere end Marias 
Fortrolige og Yndling. Maria levede, nu længe ads 
fEilde fra Darnley, der endog begav fig bort fra Edin—⸗ 
burgh, men, da han blev fyg, kom han tilbage og boede 
i et enkelt ftaaende- Huus, hvor Maria ofte beſogte ham. 

En Afren forlod hun ham henved Midnat, og fort efter 
hendes Bortgang ſprang Huſet i Luften eg Darnley blev 
funden død noger derfra Man anfaae almindelig Grev 
Bothwel for Ophabsmand til dette Mord, og Darnleys 
Fader, Greven af Lenox drev paa Sagens linderføgelfe, 
men Maria vifte ifig meget ligegyldig herved og ægtede 
endog Grev Bothwel, hvorved hun vakte almindelig 
Utilfredshed, nagtet det fod form hun var bleven tvungen 
dertil. Forladt af fin Armee blev hun tvungen til at 
overgive fig til de Confoederede og aftræde Kronen til fin 
Søn. Man tillod hende at udnævne en Regent 0: hun 
valgte Grev Murray, fin naturlige Broder, der desu⸗ 
agtet overvældede hende med Forhaanelfer og Bebreidels 
fer. Regentens bydende Caracteer fEaffede Dronningen 
et Partie. Hun flygtede fra Fengſlet, ſamlede 6000 
Mand, men blev overvunden og nødt til at ſoge Tils 

; flugt i England, hvor hun iftedet for Beſtyttelſe fandt 
et attenaarigt Fangenſkab og endelige Døden paa Schaf—⸗ 
fottet. Eliſabeth lod hende vel hæderlige modtage i 
Carlisle, men [od hende tilkjendegive, at, da den offent⸗ 
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lige Stemme anklagede hende for hendes Gemals Mord, 
maatte hun vetfærdiggjøre ſig derfor. Man udnævnte 
Commiffarier og bragte hende til Tewkesbury i Forva⸗ 
ting for at indlede Proceſſen imod hende. Marias Ulyk⸗ 
fe var, åt hun havde Venner i fine Lidelſer. Dagligt 
hørte man om, enten virkelige eller blot foregivne Coms 
plotter mod Clifaberh for at befrie Dronningen af Skot⸗ 
land. » Hertugen af Norfolk indgift to Forbindelſer før 
at fætte Marie paa frie fed og "maatte bøde med Livet 
for fit Forføg. En Preſt, ved Navn John Ballard 
blev ſiden beſtyldt for af have opfordret en ung catholſk 
Adelsmand ved Navn Babington, til en Sammenfværs 
gelfe mod Eliſabeths Liv. Nogle andre traadde i Kors 
Bindelfe med ham, men Xnflaget blev opdager og [yv af 
de Skyldige henrettet, "Denne Sammenfvargelfe tjene 
te fun til at fremſtynde Marias Sfjebne. Man udbres 
dede dagligt foruroligende Rygter. Man fagde, en ſpanſt 
Flaade var ankommen for at befrie Marie, og atSkotter⸗ 
ne havde giort et Indfald. Eliſabeth foruroligedes eller 
ſyntes foruroliget og lod Maria, der var hendesLige, domme 
ſom om hun var hendes Underſaat. To og førgernveDarlar 
mentslemmer og fem af Kongerigets Dommere forhørte 

hende i hendes Fængfel i Fotheringay. Hun protefterede, 
men hun fvarede. — Aldrig gaves en mere ucompetent 
Ret eller en mere uregelmæsfig Fremgangsmaade. Man 
forelagde hende Copier af hendes Breve, men aldrig Ori— 
ginalerne; man gjorde hendes Sekreterers Vidnesbyrd 
imod hende-gjeldende, men man bragte dem ei i Retten 
tilligemed hende ; man foregav, at hun var overbeviiſt 
wed tre Sammenſvornes Udſagn, men diffe havde man 
henrettet iſtedet for at opfætte deres Død og forhøre dem 
med hende og for hende.  Rort,. var. man gaaet frem 
ſom Billighed fordrer for det ringeſte Menneſke, og havs 
de man og kunnet overbeviſe hende om at hun allevegne 
ſogte Raad og Hjelp, vilde man dog ei have kunnet erflæ- 

ret hende for dodſtyldig. Eliſabeth havde ingen anden 
gyldig Dommerret over hende, end den Stærferes over den 
Svage og Ulykkelige. Men hendes Politik fordrede 
dette Offer. Maria blev dømt til Døden, og leed den 
med en høj Sjel, ,, Døden, fagde hun, der vil gjøre 
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Ende paa mine Lidelſer, er mig velkommen. Jeg anſeer 
den Sjel for uverdig til den himmelſte Herlighed, ſom er 
for ſvag til at underſtotte Legemet ved Overgangen til de 
Saliges Boliger.“ J fine ſidſte Dage forbandt hun en mos 
dig Fromheds Obelſer med den ommeſte Omſorg for fine 
Tjenere. Efterat hun havde uddeelt Foræringer imellem 
dem og til deres Fordeel havde fÉrevet til Henrik 3die og 
Hertugen af Guife, forlangte hun, af man ſtulde lade 
dem væve Vidner til hendes Død. Greven af Kent nægs 
tede det med Haardhed. Krenket udbrød Maria: ,,Seg 
er Eders Dronnings Beſtegtede, Jeg er af Henrik gdes 
kongelige Blod, Jeg var Dronning af Frankerig ved 
Giftermaal og født Dronning af Skotland.“ — Iſte⸗ 
det for at give hende en catholſt Skriftefader, ſendte 
man hende en proteſtantiſt Geiſtlig, der truede hende 
med evig Jordommelſe, hvis hun et fraſagde fig fin 
Religion. „Forurolige Dem ei derover,” fagde hun, ads 
fEillige Gange med Livlighed, „Jeg er født i den cathol⸗ 
ſte Religion, hav levet i den, Jeg vil og døe i den.“ — 
Er Krucifix, hun havde i Haanden, bevægede Greven af 
Kent til den Ytteing, at hun hellere ſtulde have Chriſtus 
i Hiettet end Hænderne. Hun fvarede med Værdighed, 
at det var vanfEeligt at have Frelſeren i Haanden uden 
tillige levende at røres i Hjerter.” Man tillod fun faa af 
hendes Folk at ledfage hende. — Hun valgte fire Mands⸗ 
og fire Qvindesperſoner af hendes Huusfolk. „Lev vel 
Melwill, fagde hun til een af dem, du vil fee den længe 
ønffede Ende paa min Ulykke. Forkynd, at Jeg er 
død uroffelig i min Religion og at Jeg beder Himlen om 
Maade for dem, fom have torſtet efter mit Blod. Siig 
min Søn, at han ſtal erindre fig fin Moder. Endnu 
engang Melwill, lev vel, fagde hun til: din Herſkerin⸗ 
de, din Dronning anbefaler fig din Bøn. Efterat hun 
den 18de Febr. 1587 var ftaaet optoTimer førDagbrud, 
for ei atopholde DommeniFuldbyrdelfe, flædte hun fig paa 
med. mere Omhyggelighed end ſedvanligt. Hun iførte 
fig en fort Flsiels Kjole for ogfaa udvortes at vife fig 
fom Dronning. Hun gif derpaa i fit Bedekammer, 
hvor Sun efter nogen Bøn gav fig felv Nadveren i en 
indviet Hoſtie, ſom Paven havde fendt hende, .Da 
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Commiſſarierne traadde ind, takkede hun dem fer deres 
Omhue og lagde til: „Englenderne have meer end een—⸗ 
gang dyppet deres Hænder i deres Kongers Blod. Jeg 
ev af ſamme Blod, faa der er i min Død og min Sfjebs 
ne intet Uſedvanligt.“ Man førte hende i en Sal, 
hvor et fort bekledt Schaffot var opretter. Tilſtuerne 
faae med Forundring denne Dronnings Fatning, ſom 
efter et faa mangeaarigt Fangenſtab endnu havde beholdt 
noget af fin Sfjønhed. Hun tillod ei at Skarpretteren 
flædte hende af, og yttrede, at hun ei ved flige Leilighes 
der var vant til at bruge Mande-Hender. - Efter endnu 
at have bedet noget, rafte hun Halfen frem uden af vije 
mindfte Frygt, Forſt ved det andet Hug faldt hendes 
Hoved, ſom Skarpretteren vifte fra Schaffottet fom en 
Forbryderſtes Hoved. Dette var det førgelige Endeligt 
for een af Europas ſtjonneſte Fyrſtinder, der havde file 
bragt næften fin halve Levetid i i Fengſel. Hendes Veds 
hængenhed ved den catholſte Religion "og hendes Rettig— 
heder fil England vare Hovedforbrydelfer i Dronning 
Elifaberhs Pine. Hendes Sfjønbed,” hendes Talenter , 
den BefEyttelfe, jun vifte Videnſtaberne, ſom hun felv 
heldigen dyrkede, hendes Fafthed i fine ſidſte Hieblikke og 
hendes Fromhed have kaſtet et Slør over hendes Feil 
og man erindrer fig nu almindeligt sfun hendes Ulykke. 
Denne Fortælling grunder fig paa den ſandhedselſtende 
de Thou og den aandrige Hume, der med Omhyggelig⸗ 
hed have veiet Maries Lovtaleres og Dadleres Grunde- 
Meunneſkeheden fan et nægte hendes ulykkelige Død em 
Taare; hun leed den fom en chriftelig Heltinde; men 
hendes ovrige Levnet fvarede ci altid hertil. Hendes 
Forbindelfe med Bothwel, hendes forrige Gemals Mors 
der og flere Omſtendigheder fafte ſterk Skygge vaa hen—⸗ 
des Characteer. Dette er vel i mindre Grad Tilfældet 
med hendes Ungdoms Galanterier, f. Cr. med Damvils 
le, en Søn af Connetablen Montmorency, ſom fulgte 
hende til Skotland; med Chaſtelard, der med forbrys 

derſk Driſtighed Æjulte fig i hendes Sovekammer. — 
Hun havde med fin anden Gemal Henrik Darnley en 
Søn Jacob den 6te i Skotland og den ifte i England, og 
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med Bothwel en Datter, der blev Nonne i Notre Dame 
af Soiffoné. 

Maria af Medicis, en. Datter af Frants 2den, 
Storhertug af Tofcana, født i Florents 1573, blev ar 
1600 formælet. med Henrik 4de, Konge i Franferig. 
Efter Henriks Dod 1610 traadde hun ſom Regentinde 

i Spidſen af Regjeringen. Hertugen af Epernon havde 
tvunget Parlamentet til af overdrage hende Regjerins 
gen, en Ret, ſom General:Stænderne hidtil fun havde 
havt. Maria, der tillige var Formynderſte for fin 
mindreaarige Søn Ludvig 13de, gav den ſtore Sully 
Afſkeed og [od fig lede af italienfÉe og ſpanſte Yndlinge. 
Staten tabte fin Anſeelſe udvortes og blev indvortes ode— 

lagt af de mægtige Store, Et i Aaret 1614 fluttet 
Fordrag tilftod de SMisfornøirde alt hvad de fordrede , 
desuagtet vaagnede Partieganden frart paa nye. Man 
var almindeligt utilfreds med Maries Opforſel, da hun 
aldeles overgav fig til Marſchal d'Ancre og hans Gemal⸗ 
inde Eleonore Galigai, de meeft uforffammede Yndlins 
ge, ſom nogenſinde have nermet fig en Throne. — Luy⸗ 
nes vande imidlertid den unge Konges Yndeſt og Mars 
ſchal d'Ancre biev dræbt, hang Gemalinde fængflet og 
fiden henrettet, og Dronningen forviftes til Blois, 
hvorfra hun begav fig til Angouleme. Richelieu dens - 

; gang Biffop af £ucon og fenere Cardinal, forfonede 
1619 Moder og Son. Men Maria, der var util⸗ 
freds over at Fordraget ei blev fuldbyrdet, vakte 
nye Stridigheder. — Efterat Luynes hendes Forføls 
ger var død, ſtod hun i Spidfen af Statsraadet; 
for igjen at befæfte fin hegyndende Anſeelſe, indførte 
hun fin Yndling og Overintendant Richelieu i ſamme. 
Men neppe havde denne naaet Spidfen af fin Storhed, 
fre han vifte fin Velgiørerinde, at han ei længer var af⸗ 
hængig af hende. Hun forfømte derfor heller intet for 
igjen at ſtyrte ham, og, da Ludvig den 13de var bleven 
farlig fyg i Lyon, fik hun ham til. at giøre det Løfte at 
bortfjerne Cardinalen. For at unddrage fig dette Løfte 
føgte Kongen, da han igjen var bleven friſt, at forfone 
Dem med hverandre - Maria var ef at bevæge, og denne 

4 Få 
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Haardnakkenhed mishagede Kongen, der ſamtykkede i, at 
opoffre hende. Der holdtes et hemmeligt Statsraad, 
hvori Cardinalen var Sjelen. Jen lang, menet alt for 
vel forfatrer Tale vifte han, at enten Dronningen eller 

han maatte bortfjernes, derpaa talte han om de Farver, 
der udvortes og indvortes truede Staten, og vidſte at 
gjøre Kongen faa bange at han holdt ſig for tabt uden 
Miniſterens Hielp. Alle de, der bivaanede Raadſlag—⸗ 

ningen, beſtyrkede, desle af Smigrerie, deels af Frugt, 
Kongen i hans Mening, hvori han blev fan meget faftere 
ſom Cardinalen havde indbildte ham at hans Moder vilde 

fætte fin anden Sør: Gaſton paa Thronen. Ifolge dette 
anviſte man hende 1631 Slottet i Compiegne til Op⸗ 
holdsſted, men alle hendes Venner og Tilhængere bleve 
exilerede ellev fatte i Baſtillen. Hun folte ſnart, at hun 
i Compiegne levede ter fandt Fangenſkab, flygtede endnu 
ſamme Aar til Bruͤſſel, fordrede adſtillige Gange Rets 
færdighed af Parlamentet ag døde 1642 i ſtorſte Trang 
i Cøln. — Paris fEylder hende det prægtige Palais Lus 
xemburg, ſtjonne Vandledninger og den offentlige Pros 
menade Cours-la-Reine — Denne Fyrſtindes Ulykke 
udſprang af hendes iverſyge, haardnakkede og gjerrige 

Characteer. Hun bavde ei været lykkeligere under Hen⸗ 
vif den 4de end under Ludvig den 13de. Hendes Ges 
mals Kierlighedshiſtorier foraarſagede hende den ſtorſte 
Kummer, og Iverſyge medforte ofte de heftigſte Scener. 
Med en ubegrendſet Lidenſkabelighed forbande hun alle 
AO vindens Svagheder. Hun var ærgjerrig af Forfenge— 
lighed, fortrolig af Mangel paa Indſigt, hevngjerrig af 
Egenſindighed og tragtede mere efter Anſeelſe end efter 
Magt. — Hendes Levnet er J————— 1774( 
3 Bind. 

Maria Therefia fee Therefia (Marie). 

Maria Antoinette fee Antoinette (Maria). 

Mariana (Yuan) , en berømt ſpanſt Hiſtorieſkri—⸗ 
ver, var født i Talavera 1536. Han opoffrede fig tide 
ligt til den geiſtlige Stand og traadde i Jeſuiterordenen, 
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Han tilendebragte ſine Studier paa det beromte Univer⸗ 
ſitet i Alcala; her erhvervede han hiin rene Smag, hiin 
Veltalenhed og Noiagtighed, ſom udgjøre Hovedcharac— 
teren i hans Skrifter; diſſe Egenſtaber bragte han til 
ſtorre Fuldkommenhed ved at beſoge adſtillige udmærkede 
Lærdes Skoler, blandt andre P. Cyprian de Huergas, en 
ifær i de orientalſte Sprog meget bevandret Ciſtercienſer. 
Mariana gif fiden pan Reiſer og foredrog Theologien 
-med UdmærÉelfe i Rom, Sicilien og Paris. Men, da 
Luftens Beſtaffenhed i denne fidfte Stad, dog vel endnu 
mere den Flid han vifte i fine Studeringer, ſtadede hans 
Sundhed vendte han 1574 tilbage til Spanien og tog fin 
Bolig i Jeſuitercollegiet Toledo, efterat han havde ans 
vendt 13 Aar af fit Liv paa den offentlige Underviisning 
udenfor fit Fedreneland. Han fÉrev nu fin Historia 
de rebus Hispaniæ, er Vork, ſom dengang manglede 
hans Fædreneland. Han forfattede det paa Latin for at 
Spaniernes Bedrifter ogſaa funde blive bekjendte hos ans 
dre Folk. Den førfte Udgave i Toledo 1592, indehol⸗ 
der 20 Bøger, hvortil han ide to følgende Udgaver ends 
nu feiede 10 Bøger. Den gunftige Modtagelſe hang 
Vark afmindeligt fandt, hans Venners gjentagne Ops 
fordringer, Frygt for af der funde udkomme en flet Over= 
fættelfe, bevægede Mariana til felv at overſette fit Verk 
paa ſpanſt. Fire Udgaver af Overfættelfen udfom i 
Forfatterens Levetid, hver med nye Forandringer, Til» 
læg og Berigtigelſer. Marianas gvrige Skrifter ere : 
1) hans berømte Afhandling De rege et regis insti- 
tutione, der elleve Aar efterat være udkommet, blev 
ſom Oprorsſkrift af Parlamentet i Maris dømt til Baas 
let, og felvi Spanien paadrog Forfatteren mange Ubes 
hageligheder. Mariana paaftaaer i dette VærÉ, at det 
ev tilladt at fEille fig ved en Tyran. Originaludgaven af 
denne- Bog er bleven meget fjelden. 2) De ponderi- 
bus et mensuris, 3) Syv Afhandlinger, ſom famts 
lig ere udfomne 1609 i Ciln i eet Foliobind. Mas 
riana opoffrede fine fidfte Leveaar van fine Scholier 
øver det gamle og nye Teſtamente, hvis Fuldførelfe 
Sygdom og Alderdomsſvaghed hindrede. Desuagtet 
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fod han dem trykke i Madrid 1619. San dødei Tor 
ledo 1623 ien Alder af 87 Aar. 

Marie Louiſe Leopoldine Caroline, aldſte 

Datter af Keiſer Frants 2den (1fte) af hans andet 
Wgteſkab med Maria Thereſia, Kong Ferdinand. af 
Neapels Datter, er født den 12te Dec, 1791 og blev 
formelet med Keiſer Napoleon den 1ate Marts 1810. 

Man modtog hende i Franferig med glimrende Feſte, 
og utallige Broſchurer forfyndte, af Continentalfreden 
vilde være befæftet og ſikkret for ftedfe ved Svogerffas 
bet mellem Napoleoniderne og Habsburgs gamle Slægt. 
Napoleon førte fin unge Gemalinde figefom i Triumph 
igjennem fit (tore Riges Provindſer; Beundring og 
Hylding modtøge hende overaft, en beſtyttende Genius 
fyntes at bortvende Luerne fra hende i Schwarzenbergs 
Balfal, og alerede ved Slutningen af Aaret forfyndte 
Napoleon glad fit Folk, at Marie Louifs vilde opfylde 
dets inderligſte Onſte og bringe en Thronarving til Vers 

den. Dette prophetiſte Ord gik virkelig, i. Opfyldelſe. 
Den 20de Marts 1811 fødte Marie Louife en Søn, 
og det hele franſke Folk jublede høit; thi, efter Pos 
niteurens Udtryk tenkte Enhver paa den grændfelge 
fe Tilkomſt af Magt, JCre og Lykke, ſom knyttedes 
til dette Barns Vugge!!! Keiſerindens Hofſtat blev 
nu mere glimrende end forhen; den talte alene 26 
fornemme Palladsdamer ꝛc. — Naſte Aar ledſagede 
Marie Louiſe fin Gemal til Dresden, hvorfra hun en 
tidlang med fine keiſerlige Forældre beſogte det elſtede 
Hjem og vendte derpaa tilbage til det mægtige Riges 
Hovedftad. Napoleon gif til Rusland og man hørte 
længe blot Seieréberetninger fra Armeen. Det fore 
fejlede Contre-Revolutionsforſog i Paris og den 29de 
Bulletin fra Armeen foraarfagede Marie Louife de føre 
fie ængftelige Bieblikke. Men, da Napoleon felv kom 
tilbage var al Frygt forbi For fin Afreiſe til den nye 
afgjørende Kamp indfatte ban hoitideligt fin Gemalin⸗ 
de til Rigets Regentinde, dog under faa noie afmaafte 
Inſtructioner og Sndffrænfelfer, at hun aldrig kunde 
være tvivlfom om hvorledes hun ſtulde forholde fig. 
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Hun opfyldte fine Pligter med næften mageløs Samvits 
tighedsfuldhed, hvorpaa de fidfte Tafer, ſom hun holdt 
i den ſtore Raadsforſamling efter det ulykkelige Slag ved 
Leipzig, levere Beviſer, der ſtedſe ville blive Hiſtorien 
vigtige, — J hendes Gemals Ulykke fan man aldeles ikke 
nægte hende Roes for en ædel værdig Opførfel; at følge 
ham var hende, gi forundt; en Sammenkomſt med hen— 
des Fader beſtemte hendes Forhold for Fremtiden. Hun 
fEiidtes fra Napoleon og begav fig til fin Faders Hof. 
Derpaa erholdt jun Hertugdommerne Parma og Piacen⸗ 
za i Italien ſom Beherſterinde. 

Marie CLouiſe (Dronning af Spanien), Prinds 
ſeſſe af Parma, blev føde den gde Dec: 1751. og formæe 
let med Car! 4de mod hans Villie pan hans Faders uds 
trykkelige Sefaling den 4de Sept. 1765. Hun vårsen 

klog, fmidig og fin Gemal i Aandskraft langt overlægen 
Dame. Tidligt vidfe hun at gjøre fig Carls ſtormende 
Sind, der endog i Førfiningen udbrød i haandgribelige 
Fornermelſer, underdanig, og formilde felv den ſpanſteEti⸗ 
fette ſaavidt, at hun turde nærme ſig Kongen 'til enhver 
Tid. Hun! blev fnart meget vel underrettet om alt hvad 
der foregik i Statsanliggender, ofte bivaanede hun felv 
Udſtedelſen af hemmelige Statsacter i Geheimeraadet, 
og et fjelden maatte Miniſtrene tilbagetage Befordringés . 
decreter, der alerede [aae færdige til Underſtrift, naar 
Marie Louife vilde have en anden Candidat forfremmet. 
Hun var nemlig klog nok til fun at anbefale fine Yndlins 
ge fra ſaadanne Sider, der. meeſt indtoge Kongen, og 

da ført offentlig tage fig af den Anbefalede, naar Carl 
alerede havde ÆjenÉet ham fin Yndeſt. Hun ſyntes alte 
faa fun at adlyde fin Gemals og Beherſters Befalinger, 
naar hun ligeledes udmerkede den af ham Yndede. Paa 
denne Maade erholdt hun fuldkomment Herredomme over 
fin Gemal og havde aferede ſom Prindſeſſe af Aſturien en 
Intrigue med den ældre Godoy, Søn af en fattig Adelse 
mand fra Eſtremadura. Men den kloge Carl 3die havs 
de den Skik, ſaaſnart han markede flige Kierlighedsin— 
triguer hos fin Svigerdatter at bortfjerne Yndlingen og 

ſaaledes maatte denældre Godoy forlade Hoffet og Mar 
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drid. Dog form ſnart i hans Plads hans yngre Broder 
Don Manuel Godoy, dengang Livgardiſt, en ſmuk, 
behagelig Wand, en fortræffelig Guitarſpiller og Hof— 
mand. Marie Louiſe vidfte at jule fin nye Kjerlighed 
for fin ſfarpſeeyde Svigerfader og færte Don Manuel 
ſaaledes i Yadeft hos fin Gemal, at han ſnart blev Gang 
forſte Yndling Efterat Carl 4be hapde beſteget fin Far 
ders Throne (1788) rykkede Godoy hurtige fra et Trin. 
af Magt tildet andet, blev endelige felv. formelet med 
en Prindſeſſe af der fongelige Blod, erholdt Titelen 

Principe de la Paz og udnævntes til Generaliſſimus for 
den fvanTe-Landmagt og til Generaladmiral for den hele 
ſpanſte Marine, Marie Louiſe og Godoy regjerede 
Spanien uindfrænfet, og deres fælleds Straben gif 
ud paa at gjøre Kronprinds Ferdinand og hans Partie 
mistænft hos Kongen, for at de uforſtyrrede kunde føre 
Roeret. Af diſſe Hofcabaler, hvori Marie Louife tog ; 
virkſom Deel unægtelig afen unaturlig Utilboielighed 
med ſin egen Son, udfprang ved Ajelv af frans 
ffe Intriguer og gjenfidige Ophidſelſer, biin fæls 
fomme, den ſpanſte Tbrons Revolution forberedende 
Cataſtrophe af den 29de Oct. 1307. Den gamle Kone 
ge beſkyldte for den hele Verden fin Sgn og Thronfelger 
for Majefærsforbrydelfe, projecteret Oprør og unatur— 
lig Voldſomhed mod fin Fader, Endnu ——— 
for Kongens Majeſtaet blev denne ſtjendige Sag bilagt, 
fordi Marie Louife og hendes Yndling frygtede Folkets 
Stemme, og Prindſen, der paa Godoys trængende Fo⸗ 
veftilling fom en afſtraffet Skoledreng, havde fende et yd⸗ 
mygt Brev ril Fader og Moder, blev tagen til Naade. 
Hans befjendte Tilhængere, Infantado'og Escoiquiz, 
bleve forvifte fra Hoffet. Paa decte ſtjendige Forſpil 
fulgte nu den ſtore Tragoedie ſelv; alerede den 18de 
Marts 1808 udbrød den velbekjendte Revolution i Aran— 
juez. Ferdinand firdte fin Fader fra Thronen, nødte 
ham til en hoitidelig Kronfrafigelfe, truede at underkaſte 
fin Moders Opforſel en ftreng Underføgelfe og fatte fig 
under almindelig Folfejubel paa Spaniens Throne. 
Maria Louife havde nu, da Godoy var heftet og givet 
til Priis for det vildefte Folkeraſerie, ingen anden Ud— 
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vei end at kaſte fg i i Armene paa Napoleon og hans Over⸗ 
feldtherre Joachim Murat, der var rykket med en bety— 

delig Magt til Madrid. Carl den 4de maatte derfor 
hemmelig den 21de Marts proteftere mod fin Thvonfras 
ſigelſe, og ved Murats Adjutant Demouthion blev hiin 
Correſpondens med Murat indleder oa fortſat, hvilken 
vil blive en evig Skamplet for Maria Louiſe, da hun 
felv i et egenhændigt den 18de Marts ſtrevet Brev bes 
fEylder fin Søn for at have et meget flet Hjerte, være 
blodtorſtig og aldrig have elſtet Fader eller Moder, Mus 
rat vidfte med Magt at redde Dronningens Yndling af 
fine Fienders Hænder. Carl den 4de, Maria Louiſe og 
Godoy ankom ſamtlig, efcorterede af franſte Tropper til 
Bayonne og fremſtode fom Ferdinand den 7des Anklagere 
for Napoleons Throne, og denne Intrigue, hvorved 
Duroc havde været een af de virkſomſte Medhſelpere, uds 
viklede fig faaledeg , at Ferdinand den 7de maatte høitis 
delig frafige fig af Fordring paa den ſpanſke Throne til 
Fordeel for Napoleon og blev derpaa ført fom Fange til 
Valancay i det indre Frankerig. Men Carl den 4de, 
Maria Louife, Godey og Dronningen af Etrurien bleve 
med kongelig Pragt ledſagede længer ind i Frankerig, 
dog bleve ogſaa de i Grunden bevogtede ſom Statsfanger. 
Man forandrede der ofte deres Opholdsſted, tilſidſt var 
det Marfeille, hvorfra de afreifte til Rom. Det er fans 
ſynligt at Maria Louife var Anſtifterſte af Carl den 4des 
fornyede Proteftation mod hang anden Gang paa Spar 
niens Throne ophøiede Søn. Hun dødetRom d. 4 Jar 
nuari 1819. ” 

Marie Louiſe Joſephine, en Datter af Carl den 
Ade og Marie Louiſe, blev født den 6te Juli 12782, og 
formælet med Ludvig Infant af Spanien, fom ved Cons 
ventionen af den 21 Marts 1801 erholdt Srorhertugs 
dommet Tofcana under Navn af Kongeriget Etrurien. 
Efter hans Død var hun Formynderſte for fin Søn Carl 
Ludvig og Landets Regentinde, hvilket ved Tractaten i 
Fontainebleau af den 27de Oct. 1807 blev cederet Na— 
poleon, hvorimod man lovede Dronningen den portugifis 
fe Provinds Entre Minho e Duero. Hun havde flor 
Deel i Intriguerne ved Revolutionen i Aranjuez, førte 
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den meeſt levende fortrolige Brevvexling med Murat og 
ledſagede fine Foreldre til Frankerig og derfra til Rom. 
Ved de ſidſte Forandringer i Italien har hunerholdt Fyr⸗ 
ſtendommet Lucca. 

Marienburg (polſt Malborg) en temmelig betyde⸗ 
lig Stad ved Nogat i Veſtpreuſſen, har 5400 Indb., og 
et vidtloftigt Slot. Staden er bygger af de tydffe Rid 
dere eller Marieridderne, hvoraf den har faaer ſit Navn. 
Den var længe den tydſke Stormefters Sæde.  Sndbygs 
gerne drive nogen Handel med Korn og: Trælaft og nære 
fig isvrigt meeſt af Olbryggerie og. Brændeviinsbrændes 
rie. 

Marxriegroſchen, Mariegylden, Mariedaler ere 
Mynter med er Mariebillede; den førfte er en Sølv: og 
Regnemynt i Nederſachſen og ved Nederrhin, omtrent 
4 Pf. i Bærdie; den anden SMyncer omtrent 13-Gr. 
4 Pf. i Vaerdie; den tredie er fædvanligt en Crindringés 
mynt. 

Marxiette (Jean) Tegner, Kobberſtikker og Bog⸗ 
trykker døde i Paris 1742 i en Alder af 82 Aar, Han 
ſtuderede Maleriet med Held under fin Svoger Sean 
Baptiſte Corneille; men hans Ven Lebrun lod han fore= 
træffe Kobberſtikkerkunſten, hvori han bar leveret for— 
træffelige Arbeider. — Hans Søn Pierre Jean, der døs 
de 1774 iſen Alder af 80 Aar, blev af "fin Fader unders 
viiſt i Kobberſtikkerkunſten og udviklede fir Talent paa 
fine Reiſer i TydfEland og Gralien, Han folgte 1750 
fir Bogforlag og kjobte fig Charge ſom kongelig Sekreter 
og Cancelliecontrolleur. Han ſyſſelſatte fig nu alene 
med at forbedre ſin Kobberſtikſamling. Vi have af 
ham: 1) Traité du cabinet du roi, Paris 1750 
2 Kol. Bind, fuld af lærde Underſogelſer; 2) Let- 
tres å Mr, de Caylus; 3) Lettres sur la fontaine 

) de la rue de Grenelle; 4) Beſkrivelſerne i Sams 

lingen afKobberſtik efterCazots Malerier, 1729, 2 Folios 
bind; 5) Description sommaire des statues, fi- 

gures, vases &C. af ſamme Cabinet, Davis 17508; 
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6) Description du recueil d'estampes de M. 

Boyer d'Aguilles, Paris 1744 Fol. — Mariettes 
Talenter og elffværdige Characteer havde bragt ham é 
Forretningsforbindelſe og fiden i Venſtab med Caylus, 
Baͤrthelemy og la Borde, af hvilke det blev ham overs 
drager at have Opſyn ved Udgaven af Recueil des 
peintures antiques, efter Pietro Santo» Bartolig 
Tegninger: Desuden har Mariette udgivet flere (vige 
tige Verker f. Er, Beſtrivelſe over Arbeidet ved Srøbe. 
ningen af Ludvig 15des Statue til Heft. 

Marine. Ordet Marine bruges ofte — 
dende med Udtrykket Flaader; man taler om en Hans 
dels-og en SKrigsmarihe. Fornemmelig forftaaer man. 
dog ved Marine Flaader af KrigsfFibe, ſom for nærvæs 
rende Tid holdes i Europa udelukkende til Krigen, 
Dens Opfindelſe i Almindelighed daterer ſig fra 
Opdagelſen af Amerika og Opfindelfen af Soveien 
til Indien. Havde end Europas Stater forhen 
ført Krige til Søes og leveret Søeflag, fan havde de 
dog et udelukkende holde Flaader til denne Beſtemmelſe; 
man betjente fig ſedvanligt af Handelsſtibe, ſom man 
bevæbnede for Hieblikket. Saaledes beftode Spanier— 
nes og Portugiſernes førfte Flaader, hvormed de beſei— 
[ede de fjernere Have, af Handelsffibe, der baade vare 
udruftede til Handel og til Krig. Det var England 
og Holland, ſom forſt oprettede en egen SKrigsmas 
vine i Europa, et Exempel, fom—de bovrige føfas 
vende Nationer i Europa meer eller mindre hel; 
digt efterlignede. Den engelffe Marine. opfom un—⸗ 
der Henrik den 8de, men blev førf af Vigtighed under 
Eliſabeth, medens den bollandſke dannede figi Krigen 
mod Spanien. og erholdt, fiden den directe Fart til O⸗ 
ſtindien, en ikke ubetydelig Tilvært ved der oſtindiſte og 
de øvrige ſtore Compagniers Somagt. Med Tiden er⸗ 
holdt Somagten, efterſom Mercantilſyſtemet udbredede 
fig over Europa, en fiedfe ſtigende Vigtighed, og ved 
Colbert optraadde ogfaa Franferig t fort Tid fom en nye 

frygtelig Sømagt, der vaa Veien til at erholde en af⸗ 
gjort Superioritet, fun knakkedes ved Britternes So ſei⸗ 
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er ved la Hogue 1692 og aldrig ſiden hævede fig til en 
flig Grad af Magt. - Det var og Ludvig den 14des Tids⸗ 
alder, der varigen grundede Somagternes politiſte Vigs 
tighed ſom ſaadan. JBegyndelſen af bet 18de Aars 
hundred blev nu og Rusland en Somagt under Peter den 
ſtore, Danmark og Sverrig havde ſiden Hanſens Forfald 
hev ſtridt om Herredommet. Dog bleve Sømagterne i 
Veſten, Holland og England, ſtedſe de forſte af det 
Slags i Europa, indtil England fra Midten af det 18de 
Aarhundred, og ifær fra Syvaarskrigens Epoche lidt efø 
ter lidt fik en ftedfe mere afgjort Superioritet, der befoſte⸗ 
des i alle følgende Krige og endelig sragtes tildet hoieſte i 
den franfEe RevolutionsÉrig, faa at England i vor Tid er 
den enefte præpondererende Somagt i Europa. — For 
at en Stat ffal funne holde en betydelig Marine ere to 
Betingelſer væfentligt nødvendige: at den deels beſidder 
en udbredt Handelsſkibsfart, og, hvad der for Størftes 
delen er afhængigt deraf, at den let fan forſkaffe fig de 
nødvendige Materialier til Skibes Bygning og Udruſt⸗ 
ning. Den forſte af diffe Betingelſer fætter den iſtand 
til, paa enhver Tid at have ei alene mange, men hvad 
der hev er endnu vigtigere, øvede Sofolk. Saalange 
derfor en Stat for Størftedelen fun driver paffiv Hans 
del f. Er. Rusland, kunne alle dens Forføg paa at blive 
en Somagt, fun tildeels lykkes. Den anden aldeles 
nødvendige Beringelfe er deels afhængig af udftrafte 
Handelsforbindelſer, deels og fornemmelig af Landets 
geographiſte Beliggenhed; i begge Henſeender befidder 
England unægtelig ftore Fortrin for de øvrige europaiſke 
Stater. Hvad Nytten af en Sømagt angaaer, da 
ſkaffer ſamme, ligeſom Seire i Søflag mere en negativ 
end en pofitiv Fordeel. En mægtig Somagt tjener til 
Handelens og Coloniernes BefEyttelfe, men ulige mindre 
til Crobringer; vundne Søflag funne afvende truende 
Farer, men føre fjelden felv til vigtige pofitive Ves 
fultaters 

Marini (Giamebattiſta) eller Marino ” blev føde 
1569 under Neapels ffjønne Himmel. 0 ſin Fa⸗ 
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ders Villie, der vilde danne ham til 34 fulgte. han 
fin Tilbøiclighed til Digtekunſten. Han folgte fine jus 
ridiſte Bøger for at ſtaffe fig Digte, og vedblev i fin 
Tilbsielighed, felv da hans Fader forbød ham fit Huus 
og nægtede ham enhver Underſtottelſe. Han havde ale— 
vrede ved adffillige Arbeider gjort fig faa fordeelagtigt bes 
fjendt, at han var uüubekymret for fit Udfomme. — Der 
fandtes og ſnart Beundrere af hans Talenter, der næres 
de hans Kjerlighed til Muferne. Hertug Bovino gav 
ham Bolig i fit Pallads, og fort derpaa tog Prindfen af 
Conca, Rigets Storadmiral, ham i fin Tienefte. Her 
lærte han at kiende Torquato Taſſo, ſom i fit Livs fidfte 
Periode opholdt fig i Neapolis. Omgangen med denne 
fiore Digter var ei uden Fordeel for hans Dannelfe, 
hvormeget og Ulykke havde fløvet Taffos Mand. Maris 
ni havde befundet fig adffillige Mar i denne Stilling, - da 
en Ungdoms Ubefindighed bragte fam i Fangſel. 
Sfjøndt hans Venner fnart befriede ham, ſea forlod 
han dog Neapel og gif til Rom, hvor han fandt en Be⸗ 
ſtkytter i Cardinal Pietro Aldobrandini. J hans Følge. 
kom han til Turin, hvor han vidſte at fFaffe fig en gunſtig 
Modtagelfe ved et fmigrende Digt til Hertugen af Sas 
voyen under Titelen il ritratto, Blandt andre Bevis 
fer, ſom Carl Emanuel gav ham paa fin Velvillie, evs 
holdt han den hellige Mauritius's og Lazarus's Orden og 
Titel af hertugelig Sefreteer. - Men. hans Forfængeligs 
hed og ſatiriſte Lune indviklede ham ſnart i alleſlags 
Fortræedeligheder, der endeligt nødte ham til at forlade 
Turin. Han begav fig til Paris, hvorhen Margare— 
the, Henrik 4des forrige Gemalinde, havde indbudet 
ham. Da denne imidlertid var dod fandt han en Be⸗ 
ſtytterinde Maria af Medicis, ſamme Konges anden 
Gemalinde, der udfatte ham en aarlig Penfion af 2000 
Krondaler. Han vifte hende fin Taknemmelighed ved et 
Digt II Tempio, hvorfor han erholdt nye Belonninger. 
Længfel efter fit Fædreneland drog ham mod Slutningen 
af Aaret 1622 iajen tilbage til Italien. Han opholdt 
fig førft nøgen Tid i Rom, hvor Academia degli 
Umoristi udnævnte ham til Forſtander, hvorpaa han 
begav fig til fir Fodeſted. Her valgte han den fEjønne 
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Hoi ved Poſilippo til fit Opholdsſted og haabede at nyde 
" fin erhvervede Formue i Roe, da Døden bortrev ham 

1625. Han blev begraven i Theatinerfirfen i Neapel , 
men Humoriſterne høitideligholdt ham Exequier paa en 
Maade, "der var en Fyrfte værdig og lode følgende Ind— 
ſkrift færte paa hans Grav: Equiti Johanni Bapti- 
ste Marino, poetæ sui sæculi maximo, cujus 
Musa å Parthenopæis gineribås enata, inter li- 
lia efflorescens reges habuit Maecenates, cujus in- 
genium foecunditate felicissimum terrarum orbem 
habuit admiratorem , Academici Humoristæ prin- 
cipi quondam suo posuere, "Anno 1675. Marinos 
beromteſte Arbeide er hans heroiſte Digt Adone i tyve 
Sange, der er beundret med ligefaa megen Enthuſias mus 
fom den bittert er dadlet. Ci med Uret har man dadlet 
Anlæg eg Udførelfe, ſamt mange vellyſtige Malerier, 
hvorfor Adone i Italien hørte til de forbudne SÉrifter. 
Videre har man bebreidet ham, at han forlod de ældre 
Digteres ædle Simpelhed og vanſirede fin Skrivemaade 
med Svulft, kunſtlede og uhyre Metaphorer, overfine 
Points og Ordſpil; denne Bebreidelſe ligger for en ſtor 
Deel Eenſidighed og Pedantismus til Grund. Vel fan 
man ei allevegne retferdiggjore Marino, end ſige frem— 
ſtille ham ſom Monſter, dog maa man beundre hans 
Skarpſind, hans aandrige Vittighedsſpil, hans driftige 
Forbindelſer og Sammenligninger, hvorved han endog” 
forftod at give det Almindelige nye Tillokkelſe. Maxino 
fortjener ei faa megen Daddel fom hans Efterfølgere, der 
uden Smag og Aand troede at copiere ham, naar de fors 
vildede fig i det Eventyrlige. — Werthes har fammens 
ſtillet de ſnukkeſte Steder i Adone i i Udtog. — Marinos 
ovrige Varker beftaae i et fortællende Digt: La strage 
degli innocenti og af et fort Antal blandede Digte, 

der ere trykte, deelg under Tirelen LaLira, deels med 
Overſkriften La Sampogna, videre af Lettere grave, 
argute, facete og andre Sager i Vers og Profa. 
Meeſt Opmarkſomhed fortjene hans Sonetter, hvoraf 
nogle høre til de fortrinligſte, det — Sprog eier. 

2 
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Marino (San) en lille Republik i Italien, ligger 
inde i Kirkeſtaten paa et Bjerg, ev omgivet af Hertůg⸗ 
dommerne Romagna og Urbino og ſtager under pavelig> 

Beſkyttelſe. Den har alerede exiſteret over Tretten og 
et halve Aarhundred og ſtal være bleven til paa følgende 
Maade. En Muurmeſter ved Navn Marino begav fig 
til det herværende eenſomme Bjerg og førte et Cremits 
Liv. Han fom i Rygte for ſtor Hellighed og Bjergets 
Eierinde Æjenfede ham famme Nu nedfatte alle Slags 
Folk fig hev, hvilfe med Tiden udgjorde en Stat og falde 
te famme efter hiin Eneboer S. Marino. J Aaret r1co 
kjobte Republifen Slottet Pennaroſta i Nabolauget og 
1170 ét ander ved Navn Cafolo, Omtrent 290 Lar efter 
gav den Pave Pius 2den Underftøttelfe, hvorfor han 
gjorde den anfeelige Foreringet. Dengang var den i 
fin ſtorſte Blomſtren; nu er den igjen indfØrænfet inden 
fine gamle Grendſer. $ Aaret 1739 blev den vel paa 
nogle af Underſaatternes Forlangende underfaftet den 
pavelige Stol af Cardinal Alberoni, pavelig Legat i 
Ravenna, men paa de af Raader førte Klager igjen 
indfat i fin forrige Frihed, fort før Pave Clemens 
den 12tes Død. Regjeringen beſtager af et Raad 
af Halvparten adelige og Halvparten borgerlige Perſo— 
ner. Veb vigtige Anliggender forfam'er det ſtore Raad 
fig, hvortil hver Familie giver cen Perſon. De fore 

nemſte Embedsmænd ere to Capitani, der forvalte deres ” 
Embedet fer Maaneder, og Commiſſariuſſen eller Civil 
og Criminaldommeren, der altideren fremmed Retslerd 
og antages paa tve Aar. Alt vaabendygtigt Mandſkab 
fiaaer under en Krigstribun, ſom Folket vælger og ſom 
ev uafhængig af Capitani. Den hele Republik af 2 
Quadratmiil indeholder i i Staden S. Marinos 10 
Kirkeſogne og de to dertil hørende Landsbyer, 7000 
Indbyggere. Dens Vaaben er et —— hvorpaa 
ſtaae tre Caſteller. 

Marionetter, et Slags kunſtige Dukker, der 
træffes og ſtyres med Traade, og med hvilfe man paa 
ſmaae dertil byggede Theatre opfører ordentlige Skue— 
fpil, da Perſoner, fom ev bag Coulifferne fremfige Or: 

« 
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bene, De vare alerede Græferne og Romerne bekjendte, 
thi Herodot, Zenephon, Ariftoreles og andre omtale 
flige i Bevægelfe fatie Trefigurer, der bleve trufne med 
Traade. Man brugte ogfaa faadanne til at indjage 
Børn Sfræf, drive Pobelen fra hverandre ꝛc. J nyes 
ve Tider har Marionetſpillet fundet ſtort Bifald ifær. i 
Frankerig; Sa man vilde endog tilffrive dets Opfindelſe 
en Franſtmand, Brioché, en Tandudtraækker i Yyaris é 
Midten af det 17de Aarhundred, men han har fun fors 
bedret Opfindelſen. Selven Marionetopera blev given 
2674 i Paris og fandt meget Bifald, Ogfaa i Tydſk— 
land gives der omtrekkende Marionetſpillere, ſom til— 
deels ved deres mechaniſte Ferdighed, tildeels ved deres 
vel grove, men ofte ægte comiſke og af Livet tags 
ne Spas; ere iftand til af more felv et dannet Pus 
blicum. - 

Mariotte (Edme), Prior i St. Martin ſous Beau⸗ 
ne blev 1666 optagen idet franſte Akademie og døde 
dem 12 Mai 1684, efterat han havde beriget Phyſiken 
og Mechaniken med mange Opdagelſer og udgiver adffils 
lige gode Skrifter. Han havde et færdeles Talent til 
at experimentere. Han gjentog Paſcals Forføg om 
Tyngden og gjorde Jagttagelfer, der vare undgaaede 
hiint ſtore Genie. $ Aydraulifen gjorde han en Mængs 
de Opdagelfer over Vandets Maal og Afgang efter 
Karrets forffjellige HAgide. Han anftillede dernæft Un⸗ 
derføgelfer om at lede Bandet og om den Styrke, Ror 
maa have for at modſtage ſammes Tryk. Han beftemte 
ogſaa Lovene for flydende Legemers Ligevægr. Den af 
Ch. Wren førft bearbeidede Lære om Stødet gav han 
ſtorre Noiagtighed og Fuldſtendighed. Hang Varker 
ere udkomne 1717 i Leyden i to Quartbind. De vige 
tigfte af famme ere: Traité du choc des eorps; 
Essay de physique; Traité du mouvement des 
eaux; Nouvelles découvertes touchant la vue; 
Traité du nivellement; Traité du mouvement 
des pendules; Expériences sur les couleurs, 

* 
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Marius (Cajus) var født i Arpinernes Land, i 
Volſcernes Diſtrikt og nedſtammede fra ringe Foraldre. 
tiden at have dannet hans Aand ved videnffabelig Un— 
derviisning eller hang Sæder ved Opdragelfe holdt de 
ham fra Ungdommen af til ſtrenge Landarbeider. Men 

han befad med et Éraftfuldt udviflet Legeme, megen nas 
turlig Forſtand, Beftemthed og Virkſomhed. Med 
diffe Egenſkaber valgte han den krigerſte Lobebane 
og aflagde de førfte Prøver paa fir Mod for. Numantia 
under Scipio Africanué den yngre, Hans Fortjenefte 
hævede ham fra Trin til Trin og Scipio anede alerede 
den ſtore Feldtherre ham, Under Cacilius Metellus's 
og L. Aurelius Cottas Conſulat føgte han Tribunatet 
og erholdt det ved Metellus's Hjelp. Han vifte alerede 
her, med hvilken Energie han var tilfinds at handle. 
For at hindre Misbrugene ved Comitiernes Voteren, 
foreflog han at gjøre Veien til Samlingspladſen tranges 
re og derved fifÉre de hengaaend? Borgere før Candidaters 
nes og deres Venners Paatrengen. Patricierne, der 
forbittredes over en Lov, der var dem til Hinder, fordres 
de for Senatet RegnfEab af Marius Begge Confulers 
ne erklerede fig imod ham; men fan truede uforfærdet at 
beviſe dem fir Embedes Magt, og gav, uden Henſyn til 
at han fyldte Metellus dette Embede, Lictoren Befaling 
at føre jam i Fengſel. Hans. Standhaftighed feis 
rede og vandt ham ligeſaa meget Folkets Kjerlighed, ſom 
Patricierne i ham begyndte at hade deres Anſeelſes Fien⸗ 
de. . Men fnart larte de og at agte ham, da han imod 
Folkets Fordeel, men til Statscaſſens Bedſte formildede 
Gracchus's Forſlag angaaende Korns Uddeling til de 
fattige Borgere. Han ſogte Edilvaerdigheden forgjeves. 
Derimod erholdt han Praturet Aar 638 efter Roms 
Bygning. Han blev frifunden for den Beſtyldning at 
han herved havde betjent fig af Beſtikkelſer. Han fores 
ftod fir Embede temmeligt med almindeligt Bifald, da 
han vidfte at erſtatte Mangelen paa lærde Kundſtaber 
ved fin naturlige Forſtand. Som Proprætor af Spas 
nien, hvortil han udnævntes næfte Aar, erhvervede han 
fig meget Bifald. Han renfede Landet fra Røvere og 
føgte at bringe de endnu vilde Indbyggere til et mere fæs 
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deligt Liv. Efter ſin Tilbagekomſt opoffrede han ſig 
igjen Statsanliggenderne og forbandt ſig ved Giftermaal 
med Julia, Julius Cæfaré Tante, med Juliernes anfeelis 
ge Slægt, Endeligt fom Tiden, da en hoiere Løbebane 
nabnedes for ham. Conſulen Q. Cæcilius Metellus 
medtog ham fom Legat til den jugurthinffe Krig. Hans 
Tapperhed, hang Standhaftighed i at taale alle Slags 
Befværligheder, hvori han fappedes med den gemenefte 
Soldat, erhvervede ham ligefaa meget Metellus's Ag—⸗ 
telfe fom Hærens Kjerlighed. Dog fik ſnart Metellus 
Aarfag at fortryde fit Valg, "thi Marius var utafnems 
melig nok til, deels felv, deels ved Ændre af nedfætte den 

Mand, der havde bragt ham frem, for af funne hæve fig 
ved hans Fald. Forbittrelſen imellem begge ſteeg ſtedſe 
høiere, og Marius bad endeligt Metellus at han vilde 
lade ham vende tilbage til Rom for at føge om Conſulatet. 
Ei uden Spot angreb denne hans høitftræbende Planer og 
nægtede Tilladeifen. Men Marius blev ved og holde et 
op før han endnu faa Dage før de nye Conſulers Valg 
havde aftvunget Feldtherren Tilladelfe til. fin Afreiſe. J 
fer Dage ilede han til Rom og vidſte deels ved af bogtale 
Metellus, deels ved ftore Løfter om fig -felv ſaaledes at 
vinde Folket, at han ei alene eenſtemmig valgtes til 
Conſul, men tillige blev valgt til Overanfører i Numis 
dien, endſkjondt man allerede havde befræftet Metellus i 
Proconſulatet for denne Provinds for det tredie Aar. 
Dette ſtedte i Roms Aar 646; hans Medconful var £. 
Casfius Lenginus. Da Marius vel indfaae, at han 
ſom en Plebeier, ei turde haabe at erhverve fig de Fors 
nemmeres Yndeft, og at han ene kunde grunde fin Ans 
feelfe paa ef mægtigt Partie iblandet Folket, optraadde 
han fom en afgjort Modftander af de Fornemme, thi 
alerede derved var han vispan Mengdens Bifald. Han 
ruftede fig ufortøvet til Krig og famlede en Hær. For 
dog, Uagtet de Riges Ulyſt til at lade fig hverve, at faae 
fine Legioner fuldtallige, tog han fin Tilflugt til den 
nederſte Borgerclaſſe, capite censi, ſom man hidtil 
fun havde brugt i yderfte Dødsfald. Med Lynets Hur⸗ 
tighed vifte han fig ved Utica og begyndte Feldttoget. 
Endnu var den numidiffe Krig ei ner ved at endes. Sus 

æ 
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gurtha havde endog faaet en nye Bundsforvandt i Boe⸗ 
dus, Konge af Mauritanien. Diſſe ſtode med to Hære 
imod Romerne, Marius undgik den førfte Sommer et 
Hovedſiag, indtil Soldaternes Utilfredshed nødte ham 
dertil, Da trængte han med eet igjennem de. numidiſtke 
Orkener imod Capſa, Landets Hovedſtad, (formede og 
ødelagde den. Forſkrakket ved dette Exempel paa barba⸗ 
riſt Strenghed underkaſtede alt, hvorhen han kom, ſig 
Romerne; hvad der modſtod blev tvunget med Waabens 
magt. Medens Mariué fortfatte denne Krig ankom L. 
Cornelius Sylla fom Quaſtor med Rytteriet til Forſtærk⸗ 
ning og erhvervede fig fnart ved Tapperhed, Udholdens 
hed i Modgang og ſtreng Levemaade Overanforerens 
Venſkab, uagtet han i Forſtningen havde været misfors 
nøiet med hans Ankomſt. Efter Erobringen af Mu— 
lucha traf Marius fig til Sokyſten for at bringe fine 
Tropper i Vinterquarteer. Paa denne Marſch angrebe 
Bocchus og Jugurtha ham, da han havde truffet fig til» 
bage paa to Bjerge og der forffandfet ſig. Det fyntes 
at være ude med Romerne, da Marius overfaldt de af 
Dandſen og Vellevnet udmattede Fiender i den førfte 
Sgvn og ødelagde dem næften gandfEe. Efter dette Nes 
derlag forſonede Bocchus fig med Romerne; ja han loves 
de endog at udlevere Jugurtha i deres ænder. - Marius 
udfendte Sylla, ſom under mange Farer, bragte den nus 
midiffe Konge tilbage med fig. Marius deelte nu nogle 
af hans Lande imellem Bocchus, Hiempſal og Mondres 
ſtal og gjorde de øvrige til romerſt Provinds. Han 
var endnu iffe fommen tilbage til Rom, da han blev 
overraſket med den glade Efterretning, at han anden 
Gang var valgt til Conſul. Folket, der var ſat i Skrak 
af de fremtrængende Cimbrer og Teutoner, havde drevet 
dette Valg igjennem imod Lovene. "Marius ilede til 
Rom, hvor han drog triumpherende ind. Ufortovet 
gif han derpaa til fin Commando i Gallien paa hiin Sis 
de Alperne, og hans Medconſul C. Fulvius Fimbria til 
Hvre⸗Italien. Men, da Cimbrerne og Teutonerne, 
iftedet "for af gaae mod Italien våre marſcherede til 
Spanien, faa maatte Marius lade fig nøie med at danne 
fin Armee ved ſtreng Krigstugt, Den Roes, han her—⸗ 
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ved indlagde fig og den vedvarende Frygt for Cimbrerne 
bevirkede, at han erholdt Conſulatet ogfaa tredie og 
fjerde Gang. Kun efter en tilfyneladende forgjeves Vægs 
ring antog han Valget. Men nu vare Barbarerne 
fomne tilbage fra deres Tog imod Spanien og truede fra 
to Sider at bryde ind i Italien. Marius tog med. fin 
Hæren Stilling ved Sammenlobet af Rhone og Iſere, 
medens hans Medconſul Catulus gjorde det famme ved 
de noviffe Alper. Da Rhones Munding ei tillod Paffar 
ge for Skibe, faa anlagde han en Canal, den berømte 
Foſſa mariana, hvori han ledede Rhones Bande, faa at 
han nu kunde faae Levnetsmidler fra Søen. Neppe 

var dette Arbejd tilendebragt før en frygtelig Hær af 
Barbarer vifte fig og leirede fig ligeoverfor Romerne, 
Mariué blev ubevægelig i fin Stilling, da han tog i Be⸗ 
fænfning at møde en faa overlægen Fiende aaben Mark 
og haabede, ved at affEjere dem Levnetsmidler, førft at 
ſvekke dem. Wen Barbarerne,  fom bleve kjede af at 
vente, befiuttede af fortfætte deres Marſch uden at agte 
den romerſte Hær. Marius fulgte dem og indhentede. . 
dem ved Aque Sertiæ: Han angreb forſt Ambronerne 
og to Dage derpan Teutonerne, af hvilfe han nedſablede 
200000 og tog 80000 til Fange. Paa Efterretningen 
om denne (tore Seier bragte Gefandtere fra Rom ham 
det Budſkab, at han femte Gang var udnævnt til Conz 
ſul og aft man havde tilfjende ham en Triumph. Denne 
fidfte vilde han fun antage naar han havde gjort fig fams 
me værdig ved at flaae Cimbrerne. For at møde difje, 
der vare trængte fra Jorden ind i Italien, forenede han 
fig med Catullus. Cimbrerne der ſtode leirede lige overs 
for Romerne og ventede Ambronernes og Teutonerneg 
Ankomſt, fordrede ved et Geſandtſkab, ar man ſkulde 
anvife dem Lande til Beboelſe; Marius gav. dem Efter⸗ 
retning om deres Bundsforvandtes fuldfomne Nederlag. 
Iſtedet for at blive modløfe. forbittredes Barbarerne 
fun endnu mere, og dereg Konge Bojorix opfordrede 
Marius til at beſtemme Tid og Sted til et afgjørende 
Slag. Denne valgte en Slette campi Raudii faldet, 
ei langt fra Verona, der ci tillod den cimbriffe Hær, 
fom beſtod af 320000 Mand Fodfølf og 15000 Ryt⸗ 
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tere, tilſtrekkelig at udvide fig, og beſtemte den tredie 
Dag til Slaget. Romerharen var 52000 Mand fræré. 
Omendføjønde Marius af Wegjerrighed havde forbes 
holdt fig Hovedangrebet, foiede dog Tilfældet at Catu⸗ 
lus og Sylla bevirfede den egentlige Afgjorelſe. Bar⸗ 
barernes Nederlag var fuldftændigt: 150000 faldt, 
60000 bleve fangne; de øvrige foretrak en frivillig Død 
for Slaveriet. Marius og Catulué droge triumpherende 
ind i Rom, og den førfte byggede et Tempel for JCren og 
Tapperheden. Marius vilde nu fjette Gang være Cons 
ful og blev det nagtet den ſtore Metellus Numidicus var 
hans Medbeiler. Han forbandt fig nu med Tribunen 
Apulejus Saturninus og Pratoren Glaucia, og diſſe 
tre anvendte alle Midler for at berøve de Fornemme des 
reg Magt og Rettigheder. Dette fEcedfe iſer ved den 
Lov, at enhver Folkeforordning fem Dage efter dens 
Betjendtgjørelfe, fulde beÉræftes af: Senatet. Sena⸗— 
førerne maatte beedige denne Lov, og Metellus, ſom 
vægrede ſig derved, maatte gane i Landflygtighed. Imid— 
lertid havde Marius ved fin Tvetungethed gjort fig mis— 
teenkt og forhadt af begge Partier og ved det nye Confuls 
valg blev han forbigaaet: Saturninus og Glaucia 
omkom i en Folkeopſtand. Af rgrelfe over den ham 
forhadte, Metellus's Tilbage£aldelfe forlod Marius Rom 
og gik til Afien, under Paaffud, der af "bringe Cybele 
et Offer, men egentlig fun for, ved at' anftifte en nye 
Krig, at fFaffe fig nye Vigtighed. Med Forbaufelfe 
fandt han fig ved fin Tilbagekomſt næften gandſte fors 
glemt og Sylla derimod i høi Anfeelfe hos Folket. Dets 
te opflammede hans Had, ſom alerede nu vilde 
have antændt en Borgerkrig, hvis ei Confulerne havde 
qvalct den i Fodſelen. Kort derpaa udbrød Bundsfors 
vandtekrigen, hvori Marius ſom Underfeldtherre vel til 
fægtede fig nogle Seire, men i det Hele indhøftede mins 
bre Berommelſe end man havde kunnet vente. Alder 

og Sygelighed havde ſvakket hans Kraft; han nedlagde 
derfor fin Feldtherrepoft endnu i Løbet af Krigen. Men 
neppe var denne farlige Krig endt før Borgerkrigen uds 
brød mellem Marius og Sylla. Begge ſogte om Overs 
anførfelen imod Mithridat, og, da Conſulerne heldede 
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til Syllas Partie, udnævntes denne til Anforer. Men 
Folketribunen Sulpitius, der havde taget Marius's 
Partie, bevirfede, at Commandoen blev Sylla frategen 
og overgivet Marius. Denne udfendte Nogle til Armeen 
for at give den Efterretning om den ſteete Forandring. 
Men Armeen, fom varSylla hengiven, marſcherede under 
hans Anførfel imod Rom, fom overgav fig uden Mods 
ſtand, hvorpaa Sylla erklærede Marius med flere af hans 
Tilhængere fredloſe. Marius maafte paa fin Flugt 
fjæmpe med tufende Farer og Gienvordigheder. Skildt 
fva fin Søn, vandrede han omkring ved Italiens Kyſt 
blottet for alt og var adſkillige Gange undgaaet fine For: 
følgere, da endeligt en Trop Ryttere traf ham frem af 
et Morads, hvori han havde haabet at kunne ſtjule fig 
for dem. De førte ham til Minturnæ, Hvor Magiftras 
ten, eftev nogen Betrænfning befluttede at adlyde: Syllas 
og Senatets Befaling. En Soldat blev udfendt for at 
dræbe den gamle Feldtherre; men Marius faae paa ham 
med fit gjennemtrængende Blik og udbrød: ,,Tør Du 
lægge Haand paa Cajus Marius!“ Soldaten fod fit 
Vaaben falde og vendte med uforrettet Sag tilbage, 
hvorved og Øvrigheden i Minturnæ bevægedes til Mede 
lidenhed. Den tilbagekaldte fin Dom og bragte ham 
til Sokyſten hvorfra et Skib førte ham over til Afrika. 
Han landede her i det forffyrrede Carthagos Havn og 
forefandt fin Søn, ſom forgjeves havde ſogt Hjelp % 
Numidien. Begge tilbragte Vinteren paa Øen Cer⸗ 
cina, da de erholdt Cfterretning, af det marianſke Par—⸗ 
tie igjen havde faaet Overhaand i Italien ved Cinna. 
Han ilede nu tilbage, afflog den ham tilbudne re og 
forenede fig med Cinna og Sertorius. De befluttede 
et Angreb paa Rom, fom Octavius forfvarede. Da 
Staden manglede Levnetsmidler og Soldater, tilbød 
Senatet fig at aabne Portene mod det Løfte, at ingen 
Romer fEulde mifte Livet uden Lov og Dom. Dette 
blev antaget. J Førftningen vilde Marius et betræde 
Staden før Ovhævelfen af hans Exil, og Borgerne 
vare alerede forſamlede i denne Anledning, da han trængte 
ind med en toileslss Hob og anrettede et frygteligt 
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Blodbad, hvorpaa endelige Cinna og Sertorius felv 
gjorde Ende. Han havde befalet at myrde alle, hvis 
Hilſen han ei befvarede paaen lignende Maade, Alle 
Senatorer, de havde modfat fig Folkepartiet bleve myr⸗ 
dede og deres Formue confifferedes. Kun Faa undkom 
af det almindelige Blodbad. Da Cinnas Confulat var 
til Ende udnævnte denne fig og Marius egenmægtigen 
til Conſuler. Marius beflædede nu 70 Mar gammel 
denne Værdighed fyvende Gang , men døde efter 17: 
Dages Forløb (36 f. Chr.). Rom frydede fig ved denne 
Tyrans Død, men blev fnartet Bytte for den ci mindre 
gruſomme Sylla, ' 

Marivaux (Pierre Carlet de Chablain de) født i 
Paris 1688,” erholdt af ſine velhavende Forældre en 
omhyggelig Opdragelfe, der tidlige udviklede Dang Ta— 
lenter. Theatret fængflede hans &mag; men, da ban 
troede paa Characteerſtykkernes Mark intet Nyt meer at 
funne levere, gav han fig ifærd med at forfatte Intri— 
gueſtykker. Man denne af. mange bekraadte Vet. brød 
han en nye Bane i det han heldigen opfattede og fremftils 
lede Naiveteten i Tilbøieligheder, der forraade fig uvil— 
kaarligt og ſom egentligt hører til den comiſte Sphare. 
Aands Fiinhed fan man ei nægte ham, Éun er den parret 
med en vis Aands Smaahed. Characterer forftaaer han 
egentligt ligefaa lider at ſtildre ſom at opfinde Intriguer. 
Forviklingen er almindelig for los og gjennemfigtig , faa 
at man alerede maatte vente dens Opløsning i førfte Pies 
blif. Derfor er han faa eensformig i fine Motiver, at 
man fpøgende fagde, naar Skueſpillerne blot fpillede 
hans Stykker, behøvede de flet ikke at fynes at verle, 
øg faa manieret, at Franſtmandene have opfundet en 
egen Benævnelfe, marivandage, derfor. Marivaux's 
Stykker fandt ftrar meget Bifald, men fun nogle have 
holdt fig paa Theatret. Hans Stykker ere udkomne ſam⸗ 
lede 1758 i fem Duodezbind. Desuden har Marivaur 
(revet: 1) Le spedtateur francais, fom dog (tager 

lanat tilbage for den engelſte Tiſſtuer; 2) Vie de 
Marianne, gen af de bedſte franffe Romaner, rig paa 
intereſſante Situationer, ſande Sfildringer og ømme 
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Folelſer, men noget for ordrig; 3) Le paysån par- 
venu, aandrig og lyſtig, men lige fan lidet ſom den 
forrige Roman endt af Marivaux: 4) L?Homére traves- 
ti: 5) Le philosopheindigent; 6) Pharsamon alle 

af ringere Verdie. — Idet Hele har hans gode Ros 
maner Fortrin for hans Thegterſtykker. De dreie fig ei ſom 
diſſe i denfnævre Kreds af en Kierlighed, der Æjuler fig. 
Man feer i dem Coquetteriets Raffinement, felv i et ungt 
og ædelt Hjerte, Egenkjerlighedens S noen felv i Ydmygels 
ſens Skjod; Velgjøreres oprørende Haardhed eller deres 
endnu mere oprørendeMedlidenhed; Hykleriets Slange 
veie, Kjerlighed i én Bedeſoſters Hjerte parret med 
Falſthed, men fortrinlig fjøn Dydens ædle og modige 
Stolthed i Ulykken- Derhos maa man tilftaae at hang 
Skildringer af Lidenffaber have mere Omhed end Eners 
gie, at de ofte gane i det Smaae og derved blive trættens 
de. Hans Stiil i Romanerne ere ligefaa meget at dads 
le fom i Comoedierr:2.- — Jovrigt var Marivaux behas 
gelig i Omgang og af ſtor Retſkaffenhed, Uegennyttigs 
hed og Beſtedenhed. Nodlidende hjalp han med den 
ſtorſte Selvopoffrelſe. De Stores Yndeft føgte han 
aldrig; men ligefaa lidet undſaae han fig ved at modtas 
ge hvad Lykken tilbød ham. Han døde i Paris Aar 
1763. 

Mark.  S ældre Tider udgjorde en Mark Sølv 8 
Unger; dette forandredes i det 14de Aarhundred og for 

" nærværende Tidudgjør en coͤlnſt Mark fiint Sølv 1$8= 
Rbdlr Sølv. Af de mindre Markerer den danffe til 16 8,1 
en Mark InbÆ til 16 Styver. . Den engelſke MarÉ er» 
2 Jyund Sterling. . En Mark lodigt Guld udgjør 36 
Dukater. 

Marked kaldes Falholdelſen af Varer paa viſſe 
beſtemte Tider paa offentlige Pladſe og Gader. Frem⸗ 
mede Handlende have da ogſaa Tilladelſe at komme til 
den Kjøbftad hvor Markedet holdes, for der at affætte 
deres Varer. Der gives og Markeder, hvor fun enkelte 
Barer faldbydes, ſom Aeftemarfed 26. 
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Markgreve vor egentligt én Befalingsmand paa 
Grendſen (Mar) eller i er Grændfeland for at beſkytte 
ſamme mod Fiender. QOmendffjøndt der alerede i Carl 
den froves Tid forefommer Mari og Markgrever, faa ops 
tom de egentlige Markgrevſktaber dog førft i Tydf/land i 

det rode Aarhundredunder Keiſer Henrik Fuglefænger. 
Ordentligviis ſtode Markgreverne umiddelbart under de 
tydſke Konger og Keiſere og ei under Hertugerne, til 
hvis Land den dem betroede Grændfe hørte; dog gaves 
der og Marfgrever, der vare afhængige af Hertugerne. 
Almindeligt fatte man ril Markgreve ſaadanne Herrer, 
der havde betydelige Eiendomme i de dem til Beſkyttelſe 
overgivne Diſtrikter. Lidt efter lidt blev den marfgres 
velige Værdighed arvelig; tilſidſt bleve Markgreverne 
Rigsfyrſter og ſtode i Rang over Greverne, men under 
Sertugerne« i 

Markland (Seremiag), Medl:m af St. Peterg 
Collegium i Orford, hvis Senior han tilſidſt blev, var 
een af Englands beromteſte Critifer. Af hans Levnets— 
omftændigheder er fun lidet befjendt. Han var født 
1693, beflædede aldrig noget Embede, da han foretrak at 
leve i lerdRolighed og døde 1776. efterat han længehavde 
lidt af Gigt. I Aaret 1728 udfom af ham en nye Ude 
gave af Statius, hvori han forbedrede henved 500 Steder 
wed fEarpfindige Conjecturer. Videre har man af ham: 
Lysiæ oratt, 1763, 4; Max, Tyrii Dissertatt. 
1740, 45 Epistola critica ad Franc, Hare, in 

qua Horatii et all, loca illustr, 1745, 8.; De 
Graecorum quinta declinatione :6,; Remarks on 
ihe Epistles of "Cicero to Brutus, 1745, 8» 
hvortil ev tilføtet en Differtation, hvori han med megen 
Skarpſind angriber Xgtheden af fire ciceronianſte Taler: 
% Aaret 1771 udgav ban fortrinlige Anmarkninger til 
Euripides's to Iphigenier. Desuden bar han Deel i 
Udgaven af Lyfias og Demoſthenes ved Taylor, i 
Musgraves Udgave af Hippolyt, og Bowyers af 
Sophocles. i g 

Markomanner, eet af de mærksligfte gammeltyd⸗ 
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ſte Folk, hvis Navn betyder fan meget fon Grandſefolk. 
De boede efter Cæfars Død ved Sydfiden af Donau i 
Oſterrig og Pure s Ungarn. Efterat Romerne havde 
erobret Noricum og Pannonien og ved dette Naboſkab 
bleve Markomannerne aft for farlige, bemægtigede diſſe 
fig under deres berømte Konge Maroboduus, Bojernes 
engang fan mægtige Rige i det nuværende Bohmen, 
faldt Bojenheim af de Tydſte. Markomannerne fors 
ſterkedes fiedfe ved nye Tilkomne fra de indre Lande. 
Maroboduus forenede friart en Mængde Folk ved Lift og 
Magt og gjorde fig til Overhoved for et Romerne meget 
farligt Folfeforbund, der funde bringe 70000 Maud 
veldifciplinerede Tropper i Marken. Wed en Ovftand i 
Pannonien hindredes Romerne fra at angribe ham 3 
men fiden ſloge Cheruſkerne ham og bevirkede, at hang 
Egne fordreve ham to Aar efter. Samme Skjebne 
havde hans Efterfølger Gothen Catualda. Begge flyg⸗ 
tede til Romerne, ſom anviſte dem Ravenna og Aqui⸗ 

leia til Opholdsſteder, men deres Ledſagere nedfatte fig i 
Sure Ungarn under Quaden Vannius. Slagtninge 
af Maroboduus beherſtede Markomannerne, der afholde 
ſig fra alle Fiendtligheder mod Romerne indtil Domiti— 
an, omendſtjondt diſſe ingen Fæftninger havde fra Aus 
gufta Bindelicorum til Carnuntum. Siden vovede de 
Indfald i Romernes Lande, Trajan og Hadrian holdt 
dem i Skrankerne; under Mareus Aurelius brøde de ind 
i Panonien, og kun efter en lang Kamp vege de tilbage 
over Donau og fluttede Fred. Men de holdet de fun 
faalænge, form Rom havde en beſtemt Keiſer, eller man 
betalte dem en aarlig Pengeſum; ellers hærjede de No⸗ 
ricum og Rhatien og trængfe endog gjennem Alpepaffers 

ne. Under Aurelian fatte de hele Stalien i Skrak. 
Diſſe Angreb vedvarede i det tredie og fjerde Aarhun— 
dred. Men i det femte ophørte de, og Markemanner⸗ 
neg Navn forfvandr. Folkevandringen, der ſtedſe fore 
trængte nye Folk til diffe Egne, bragte de gamle Beboeres 
Navne i Forglemmelſe. Forſt efterat Attilas ſtore Ris 
ge var forſtyrret omtales igjeu Markomannernes gamle 
Boliger. Men iſtedet for Markomanner jinde vi ver 
Rugier, Heruler, Scyrer og Turcilinger. Derimod 
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finde vi et mægtigt Folk, Bojoarierne i Noricums og 
Rhatiens Bjerge, hvilket Folk Mannert af meget gyls 
dige Grande holdes for det famme ſom Markomannerne, 
ter, fortrængte af Rugier, Longobarder og andre, vans 
drede ind her, Bojoarierne ere Bayrernes Forfedre. De 
[levede længe fom et frit Folk under egne Fyrſter, der 
faldte fig Konger. Theodorich, Oſtgothernes Konge, ftod i 
Forbindelſ med dem. Men med. det oſtgothiſte Rige ſank 
ogfaa deres Anſeelſe, indtilßrankerne underkaſtede fig dem, 
og deres ſidſte Hertug, ſaaledes kaldtes nu deres Regentere, 
Thaſſilo , blev af Carl den ſtore tvungen til at gaae i 
Klofter. De hørte derpaa til det frankiſte Rige. 

Marlborough (John Churdill, Hertug af) cen 
af de frørfte Feldtherrer og Statsmend, England bar 
frembragt, var født 1650 i Afh i Devonfhire. Han 
kom tidligt til Hoffet og erhvervede fig alerede i en Alder 
af 12 Aar Hertugen af Yorks Yndeſt. J ſit 
16de Aar gjorde denne ham til Fendrik. Det førfte 

sfrigerffe Foretagende, han bivaanede, var Undſettelſen 
af Tanger, ſom Maurerne beleikede. I Aaret 1672 
udmerkede han fig under Hertugen af Monmouth i den 
nederlandffe-Krig, fornemmeligt ved Nimwegen, og ved 
Erobringen af Maſtricht erhvervede han fig alerede en 
faa glimrende Berommelſe, at Kongen af Franferig i 
Armeens Paahor takkede ham for fin Tapperhed. Han 
blev Oberſt og beførgede adffillige vigtige Forretninger i 
Flandern og Skotland for Hertugen af York. Da dens 
ne 1635 under Navn af Jacob 2den befteeg den engelffe 
Throne, fendte han Baron Churchill ſom Geſandt til 
Frankerig. Dette hindrede ham dog ei fra, ftrar efter 
Prindſen af Oraniens Landing at gaae over til denne, 
der faa godt bedømte Churdills Duelighed, at han 
firar ophøtede ham til Generallieutenant. Overalt 
handlede han med faa megen Forftand og Iver for det als 
mindelige Bedffe, at Kongen 1689- optog ham i Gehei⸗ 
meraadet og ſtrax derpaa udnævnte ham til Greve af 
Marlborough. J Aaret 1690 gif han fom Anfører for 
Armeen til Irland og tvang de ſtarke Befætninger i 
Cork og Kinfale til af overgive fig. Men hans BDedrifø 
ter vakte Misundelſe, og Wilhelm blev faa indtagen 
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imod ham, at har berøvede ham. fin Poſt og lod ham 
indtil 1698 blive uden Belonning og Udmarkelſe. 
Men i dette Aar faldte Kongen ham til Hoffets ſtorſte 
Forundring tilbage og gjorde ham til Hopmeſter for 
Hertugen af Gloceſter. Fra denne Tid beſtrabte Kons 
gen fig for af gjøre Greven hans [ange Fravarelſe og 
Unaade god igjen. Han gjorde ham til Lord Overdom— 
mer af England, I7O1 til General af Infanteriet, til 
overſte Anfører for den hele engelſſte Magt i Holland og 
fil overerdentlig Geſandt og Befuldmægtiger i Haag. 
Da Dronning Anna 1702 beſteeg Thronen, bekréftede 
hun harn i alle hans Verdigheder og meddeelte ham Ho— 
febaandsordenen. Hans Talenter bleve alerede faa als 
mindeligt erfjendte at alle Englands Allierede underordne—⸗ 
de deres Tropper hans Commando. Idette Aars Feldt= 
tog maatte de Franffe, ſom i et Aarhundrede næften 
ftedfe havde værer feierrige, flygte for Marlborough og 
overlade ham deres Feſtninger. Naſte Feldttog aabne— 
de han med Beleiringen af Bonn, fom han tvang til at 
capitulere. Samme Mar endte han det flanderſte Feldts 
tag og marſcherede i der følgende med en Hær. til Tydſk⸗ 
[and for at ftandfe Churfyrſten af Bayern og hindre ham 
i af fætte fig paa den tydſte Keiſerthrone. Efter mange 
meer eller mindre vigtige Forfald fom det ved Donaus 
werth til et afgjørende Slag mod de Franſte og Bayrer—⸗ 
ne, hvori Englænderne og Øftevrigerne ſeirede. J Aus 
guft 1704 forenede Mariboroug fig med Prinds Cus 
gen, og allerede to Dage derpaa. leverede de det ſtore 
Slag ved Hoͤchſtaͤdt. Fienden tabte over 40000 
Mand, 121 Standarter og 179 Faner. Efter dette 
hæderlige Slag, hvorpaa hele Bayern erobredes, forts 
fatte Marlborough fine Operationer, indtil han nødte 
Franffmændene at trætte fig tilbage over Rhinen. Der— 
paa reiſte han til Berlin, bilagde ved en fort Underhands 
ling Stridighederne mellem Kongen af Preuſſen og Hols 
fænderne og gif til London, hvor han blev modtagen 
med den meeft glimrende Jubel. Men alerede i Marts 
1705 ilede han tilbage til Holland, og udførte adffillige 

Foretagender, der vilde have gjort en anden Generals 
$g ; 
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Feldttog beromt, men ved Mariborough neppe fortjene 
at berøres. JEfteraaret gjorde hanen Reiſe til Hof⸗ 
ferne i Wien, Berlin og Hannover. Keiſer Joſeph ifte 
belsnnede hang Fortjenefter ved at tildele ham Fyrſten— 
dommer Mindelheim. Fde følgende Aar forherligede 
han fit Ravn ved nye Seire. De vigtigfte vare 1706 
ved Ramillies og 1709 ved Malplaquet. Den franfée 
Marſchal Villars maatte trods den tappreſte Modſtand 
dog lidt efter lidt aldeles vige for ham. Men midt i Los 
bet af diſſe Seire undergravede Cabaler Marlboroughs 
Storhed, og ſtyrtede ham endeligt. Hans Gemalinde 
Sara, Dronningens Yndling, tabte et alene ved fin utga— 
lelige Stolthed Dronningens Kjerlighed og giorde fin 
Gemal forhadr, men Tory:Partiet, der onſtede Fred , 
fif ogſaa Overhaand over Whigpartiet, der drev paa 
Krigens Fortfærttelfe og til hvilket Marlborough hørte. . 
Marlborough felv blev faldt tilbage, blev beſkyldt for 
Utroſkab, Underflæb med enge og andre Forbrydelſer 
og valgte et frivilligt Eril. "Dronning Anna. flutrete 
nu en Separatfred til Utrecht 1713, hvorved England 
vel vandt, men forlod fin Allierede Keiſeren, ſom fort= 
fatte Krigen til neſte Aar. Efter Annas Død 1714 
vendte Marlborough tilbage til fit Fedreneland, erholdt 
af Georg Ifte alle fine Embeder igjen, men funde blot 
en fort Tid foreftaae dem formedelſt Alderdoms Svaghed 
og døde 1722 i Windforledge i fit 73de Lar. 

Marly, fordum med Tilnavnet le Roi (fiden faldt 
Marly la Machine) er et prægtigt franſt Lyftflot og en 
Klæffe med 312Ildſteder og noget over 1200 Indbyggere, 
ved Seine, midt i en Lyſtſtov, en franff Miil fra Verſail— 
leg. Man beundrede der den Vandmaffine, hvorved 
Bandet lededes til Verſailles. Ludoig 15de (od Marly 
forbedre med ſore Bekoſtninger. Under Revolutionen 
er det kunſtige Verk neſten gandſke forfaldet, men man 
rha i nyere Tider igjen fat det i brugbar Stand ved et 
mindre ſammenſat Maſtinerie. 

Marmont (Vieſſe de) Hertug af Raguſa og 
Marſchal af Franferig, født ved Aar 1770, nedſtammer 

4 

J 
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fra en adelig Familie og erholdt en god Opdragelſe. 
Man [od ham lægge fig efter Artillerietjeneſten. Han 
fjente ved Armeen i Italien, da Bonaparte valgte ham 
til fin Generaladjutant. Mod og, Indfigt erhvervede 
ham Overfeldtherrens Tillid; og han udførte med Held 
dennes ofte vanfÉelige Ordrer. Han var endnu Batails 
lonschef, da ban 1796 blev-fendt til Paris, for at overs 
give Directoriet 22 Oſterrigerne under Wurmſer fratage 
ne Faner. Wed denne Leilighed roſte han i en fang pas 
thetiſt Tale den italienſte Armees Bedrifter og dens 
Anfsrers Genie. Da den cisalpinſte Armee ſtiftedes 
overbragte han Bonapartes Beflutninger til Congreſſen 
i Reggio; han befandt fig og ved Expeditionen imod 
Rom. Efter Freden i Campo Formio vendte han tilbas 
ge til Paris og giftede fig med den enefte Datter af den 
ved Rigdom og Retſkaffenhed lige udmærfede Banquier 
Peregaur. Da Bonaparte gik til Wgypten fulgte ” 
Marmont Gam. Ved Indtagelſen af Malta commans 
derede han een af de landede Tolonner, ſlog Maltheſerne 
tilbage, erobrede Ordensfanen og blev derfor udnævnt 
til Brigadegeneral. Bed Angrebet paa Alexandria og 
paa Marſchen til Cairo gjorde han vaſentlig Tjenefte. 
Under Expeditionen til Syrien afløfte han General 
Kleber i Commandoen i Alexandria. Her maatte han 
ei alene beſorge Kyſternes Forſvar mod ethvert Lands 
gangsforføg af Tyrkerne, men og Correfpondencen med 
Franferig og hemmelig Forberedelſerne til Bonapartes 
mulige Afreiſe. Denne fidfte Forretning er et Beviis 
paa den ſtore Fortrolighed, ſom dengang herffede mellem 
begge. Efterat han var vendt tilbage med Bonaparte 
til Frankerig, befordrede han paa det virkſomſte Revolu— 
fionen af 18de Brumaire. Han erholdt af den førfe 
Conful Commando over Militairſkolen, blev udnævnt 
til Statsraad for Krigsdepartementet og til Diviſions⸗ 
general og. erholdt Overcommando over Artilleriet ved 
Reſervearmeen, der var beſtemt til Italiens Gjenerob— 
ring, forſamlede ſig ved Dijon og i Begyndelſen af 
Marté 1800 indtraf i Genf. Ved Overgangen over 
Bernhard udviflede han ligeſaa mange Kundſtaber ſom 

& 92 
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Beſtemthed. Han ledede den hoiſt vanſkelige Transport 
af Skytſet og Munitionen over detteBjerg, vifte fig perfons 
big overalt, hvor Vanſkelighederne var ſtorſt, og udførte 
ſykkeligt et af de overordentligſte Foretagender i den nye— 

fte Krigshiſtorie. JSlaget ved Marengo underftørtede 
Marmont Deſaix's afgiørende Angreb paa der Érafrigfte, 
da han [od fir Artillerie paa Muſtketſkudsvidde rykke frem 
mod den fiendtlige Linie. Han bivaanede Feldtroget med 
famme Virkſomhed til dets Ende. . Dervaa blev han 
General⸗Inſpector for Arvtilleriet og General en Chef 
for Armeen i Holland; men nu vifte fig og en ſtor For⸗— 
andring i hans Characteer, Stolt og overmodig ſom 
een af de rigeſte og af den forſte Conſul meeſt begunſti— 
gede Feldtherrer i Armeen, gjorde Gan fig ligefaa fors 
hadt af fine Soldater fom af Aollænderne, der takkede 
Himlen, da han 1805 blev falde til den fore Armee for 
der at anføre det andet Corpé. Han tog Deel i Begis 
venhederne ved Ulm; under Slaget ved Auſterlitz havde 
han fin Poft.i Steiermark for at forurolige Erkehertug 
Carls Armee i Ryggen. Efter Freden blev han udnævnt 
til Hertug af Raguſa. Han blev ſtagende med fit Corps 
i Ovre⸗Italien. Ved Krigens Udbrud 1809 ſtod Mars 
mont i Dalmatien og fyntes tabt, da PØfterrigernes 
Uheld i Bayern nodte Erkehertug Johan i Stalien til 
Tilbagetog. Han funde derpaa forene fig med den ita— 
lienſte Armee, med hvilfen. han ſeierrig trængte frem 
fil Donau. J Slaget ved Wagram befandt han fig 
med fir Corps i Centrum. Efter Maſſenas Tilbagetog 
fra Portugal fik Marmont Øveranførfelen cver den mod 
dette Rige opererende Armee. Hans Forening med 
Soult nodte Wellington til at opgive Beleiringen for 
Badajoz, men de Franſte formaaede ei ellev førftode et at 
forfølge deres Fordele. Selv da Marmont havde fore— 
net fig med Dorſenne under Murene af Ciudad Rodrigo, 
vovede han et at tilbyde Englænderne et Slag, men diſſe 
traf fig fiden frivillig tilbage. Da Wellington fiden igjen 
rykkede frem fom det den 22de Juli 1812 til et blodigt 
Slag ved Salamanca, ſom Marmont, der felv blev 
faaret, tabte. Han var endnu ei gandſke lægt, da han 
2813 blev falde til Armeen i Tydſtland. Her og i 
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Frankerig fægtede han til Indtagelſen af Paris, hvis 
Forfvar var ham overdraget. Efter Napoleons Affæts 
telfe var han een af de forſte ſom erflærvede fig for Ludvig 
18de. Han blev derpaa ophsiet til Pair, og fulgte 
Kongen til Gent under Napoleons Ufurpation 1815. 
Efterat Kongen var vendt tilbage blev ban Præfident i 
Cote d'or Departementets Valgeollegium. å 

Marmontel (Sean - Francois), Medlem af. det 
franſke Akademie, var foot Bort 1719. „Jeg har 
haͤvt den Lykke, figer han, at fodes paa et Sted, hvor 
Ulighed i Rang og Formue ei var følelig. En lille Cis 
endom, nogen Induſtrie eller en lille Handel var næften 
alle Indbyggernes Neringsvei. = Derfor blev heller ikke 
Modet eller Characterens Frihed undertrykt ved noget 
Slags Ydmygelſe. Jeg kan ſige, at Jeg i min Barn⸗ 
dom. fEjøndt Jeg var født i lav Stand, dog fun har 
klendt mine Lige; deraf maaſkee noget” Uboieligt, ſom 
Jeg har beholde i min Characteer, og ſom ſelv Fornuf— 
ten og Alderen ei tilborligt have formildet.“ Haus 
Fader var SÉræder og eiede et Landſted, hvor Sønnen 
tilbragte Barndommen og fattede Kjerlighed til Natu— 
ven. Hans lykkelige Anlæg hevægede Forældrene til at 
anholde om et Fribord, fom de og erholdt for ham i Cole 
legiet i Toulouſe. Ynglingen glimrede i Philoſophien 
ved et kraftigt Reſonnement og en noiagtig Ideefolge; 
men han antog tillige en ſtiv og pedantiſt Tone, ſom 

hans Omgang med Verden og hans fange Ophold i Hos 
vedftaden et gandſte formaaede at udſlette. Efterat 
han havde vundet nogle Prifer i Blomſterlegene (Jeux 
floraux)) i Toulouſe og inogen Tid havde baaret Abbed— 
dragten, kom han 1745 til Maris, Her levede. han 
i maadelige Lyffesomftændigheder. Han boede ſammen 
med nogle andre ligeledes uformuende Skribentere, med 
hvilfe han havde truffet den Indretning, at hver, efter 
fin Tour fulde een .Dag førge for de fælleds Udgifter. 
Paa Forbon erholdt den unge Digter en Penfion af 
1500 Livres ſom historiographe des båtimens du 
roi (de fongelige Bygningers Hiſtorieſtriver) og for to 

Aars Privelegium paa Mercur. Han fortjente derved 
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. 40000 Livres. En meget fyftig Parodie paa en Scene 
af Cinna, hvori en Fornem var angreben, blev falffelige 
tilſkrevet ham; for at ſtraffe ham derfor miftede han fit 
Privelegium og blev nogen Tid ſat i Baſtillen. Han 
Havde aabnet fin literaire Lobebane med Tragoedier og 
Operaer. Hang Contes moraux, ſom fort derpaa 
udfum, erhvervede ham Berommelſe, fom han vedliges 
holdt ved andre Værker. Han traadte ind i der franfe 

kademie og var dets beftandige Sekreteer, da Revo— 
lutionen udbrød 1789. Under de forſte Storme traf 
han fig tilbage til ec Landfted nogle Mile fra Paris, hvor 
hans ædle og blide Hjerte begræd de Ulykker, han maat—⸗ 
fe være Vidne til. Hvad han forhen havde erhvervet, 
tabtes. Hans Egteffab med en elffværdig Niece af 

. Abbed Morelet, lindrede paa nogen Maade hans Lidels 
ſer og ſtaffede ham Troſt hans Eenſomhed. J Mat 
1797 blev han af Dep. de l'Eure valgt til de Wldres 
Raad. Marmontel havde været Philoſoph, men han 
ſyntes nu religiss. Efter den 18de Fructidor i Aaret 5 
blev hans Valg caſſeret; han begav ſig til Abboville, en 
Landsbye i Dep. Nedre⸗Seine og døde der 1798 under 
et Straatag, hvor han havde levet eenſom, fattig og fors 
glemt. Marmontel har udviklet et betydeligt Forfatter: 
talent i fine talrige Verker, fom ere udfomne i 32 Bind 

- 1 8 og 12) og hvoraf her blot nævnes følgende: Con- 
tes moraux, 3 Bind, Monſtre paa Fortælling, fulde 
af Ynde og Fiinhed og derfor og mange Gange tryÉte og 
overſatte: Belisaire, alt for tør og trættende ; les In- 
cas ou le destruction de Vempire de Pérou, i det 
mindſte tildeels intereffant og Behagelig; Elemens de 
Litterature, eet af de bedſte didaktiſte Værfer i det 
franffe Sprog; Nouveaux contes moraux , ſtjondt 
mindre berømte end de forrige, dog ei uden ſtor Fortjene— 
ſte; endeligt en betydelig Miængde Tragoedier, comiſke 
Operaer, lyriſte Tragoedier og forſtjellige Operſattelſer, 
Digte og Afhandlinger ꝛc. 

Marmor, en Kalkſteen, der udmærker fig ved 
Fiinhed og Faſthed og antager en fEjøn Politur. Man 
begyndte derfor tidligt at bruge den til alleſſags Kunſtar⸗ 

4 
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beider. Der gives eehsformede og brogede Marmorar⸗ 
ter. — Man gjør meeft af der gandſke hvide, ſom og er det 
koſtbareſte. Der pariffe Marmor, ſom man forben 
brød paa Øen Paros og forarbridede til de koſtbareſte 
Kunſtverker, hvoraf adffillige ere komne til os, har en 
Farve, der ligner bleget Vor og et fFjellet glimrende 
Korn. Nuomſtunder ſtager det hvide carrariſte Marmor 
i lige Anſeelſe. J Tydſkland finder man vel og hvidt 
Maͤrmor, men der er af grovt Korn. Eensfarvet graat 
Farmor er fjeldent og derfor dyrt, Der gives og blaat, 
guult, rødt og fort eensfarvet Marmor: Hyppigſt er 
der brogede, der findes i mange Lande og ifær i Tydſk⸗ 
land, ſtribet, pletket, aaret, ſtyagtigt med aleflags 

Farver. "Bange Marmorarter have dendritiſte 9: træs 
lignende Tegninger 3 andre derimod, fom man falder 

Billedmarmor, foreftille ligeſom gamle Ruiner 03 alles 
ſlags andre Figurer, - Hift og her, Æjøndt fjeldent, fins 
der man Marmor, der indeholder Forſteninger og heder 

Muſkelmarmor. J den nyere Tid har man opfundet den 
Kunſt at forfærdige et kunſtigt Marmor, Man tager 
dertil fiint Gypsmeel, brændt af Marienglas og Horn- 
liim. Af denne Maffe fan man have Marmor af aller 
flags Couleurer. Af hver Farve gjør man en egen 
Deig, ſom man æfter blande den hvide Maſſe i hvad 
Forhold man behager. Naar den har erholdt fin til— 
børlige Form og er tør, polerer man den. 

Marocco, et betydeligt Rige i det nordveftlige 
Afrika, grendſer til det middellandſte og atlantiſte Hav, 
til Atlasbjergene og Algier og beftaaer af Rigerne Fez, 
Marocco, Sug og Landene Tafilet, Dra (Darab), 

Segelmeſſa, Sarah, en Deel af Orkenen af ſamme 
Navn og Tremezen. Man regner Storrelſen til 7425 
Quadratmile med fre Millioner Menneffer. Climatet 
er overordentlig Behageligt, da her næften herffer et 
evigt Foraar. Ved Søfyften er Jordbunden fandig og 

lidet beboet, men i det Indre frugtbar og veldyrket. 
Kra Sghavnene Salee, Mogador, Saffy, St. Eroix, 
Larade, Tetuan eg Tanger udføres af Curopæerne aars 
ligt fore Quantiteter Korn, Uld, Olie, Gummi, Hur 
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der, Mandler, Dadler og rødt Kobber. Blandt Fabri—⸗ 
katerne ere Saffian og Silketsier de betydeligſte Kei— 
feren (Sultanen) ſom falder fig Veſtens Herre, erkjen—⸗ 
der ci den tyrkiſte Keiſers Overherredomme og indſtren— 
kes ei af noget Divan. Han herſter aldeles deſpotiſk 
baade i geiſtlige og verdslige Anliggender. Man regs 
ner hans Indkomſter til en Million Piaſtrer. Lands 
magten beffaaer af 6000 Negere og 6000 Araber; 
Sømagten af 24 Fartøier fra 45 til 4 Kanoner. 
Landers Beboereere: 1) Maurer, Beboere af Stæders 
ne; 2) Araber, Beboere af Landet, (hvorved ei fees 
pan Nedſtammelſen). Begge have den muhamedanſke 
Religion og det arabiffe Sprog tilfælleds og kaldes Bes 
friede eller Rettroende; 3) Breber eller ſom de falde fig 
felv Amazig, de af de. Fremmede til Bjergene  fors 
drevne Efterkommere af de gamle Beboere, der for 
Størftedelen fraae under egne Fyrſter, ſom de falde Am—⸗ 
gar. Deere og Muhamedaner, men deres Sprog har 
fun Bogſtaverne tilfælleds med det Arabiſte; 4) Neges 
re, omtrent 24000 i Tallet og adfpredte over hele 
Landet. De ere ei Slaver, men nedſtamme fra et 
Land paa hiin Side Atlas, ſom Sultan Ismael erobs 
tede, ogtjente i Forſtningen ſom Soldater; 5) Joder, 
fom falde fig felv Philiftera: Folk fra Palæftina. De 
ere yderſt foragtete og trykkede; 6) Renegater af Jøder 
og Chriſtne, blandt hvilfe fdfte Spanierne ere de talrig— 
ſte; 7) Chriſtne, der (eve her fom Kſobmand, Kunfis 
nere eller Slaver. — Hovedſtaden Marocco, bygget af 
en arabife Fyrſte ved Navn Juſſuf ved Midten af det rIte 
Aarhundred, tæller 20000 Indbyggere og er den fæds 
vanlige Reſidens. Den er meget ureenlig og flet bygs 
get. — Af Landets Hiſtorie maa Følgende være nok. 
Riget, fom i Begyndelſen udgjorde en Deel af Califatets 
Befiddelfer kom 1551 under Scheriffen, én foregiven 
Efterkommer af Mohamed. Ved den Tid, Fez og Mas 
rocco træder. ind i den nyere Hiftorie, bleve diffe Lande 
beherſkede af den fidfte Fyrfte af Merinernes Huus. 
Riget var forſt deelt i flere Smaaſtater, hvis Beherſtere 
alle hørte til det merinidiſte Dynaſtie. Den af en faas 
dan Adſplittelſe opkomne Svaghed gav alerede Portugis 
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ſerne lette Erobringer; endnu mere opmuntredes herved 
Nabo⸗Scherifferne af Huſet Saadi til at bemagtige fig 
Merinernes hele Stat, hvorpaa de beherſtede Fez og Mas 
rocco fra ISS$I til.1654… Brødrene Ahmed og Mehe— 
med havde i Førftningen deelt Landet, men fiden bekri— 
gede de hverandre og den fidfte regjerede alene fra: 1550 
til 1556. Da han blev myrdet 1556 efterlod han «fin 
Søn Abdallah et Rige, der indeholdt begge Mauritanier, 
Endeel af Numidien og 14 andre Provindſer. Dennes 
Søn og Efterfølger Mulei Mohamed, berøvedes Riget 
af fin Onkel Abdelmelec. Efterat begge vare blevne vaa 
Valpladſen fom Riget udeelt til Ahmed Sherif, Abdal—⸗ 

lahs tredie Broder, under hvem det erholdt, fin førfte 
Udſtrekning. Hans fem Sønner befrigede hverandre 
for Thronfslgens Skyld, indtil endeligt den ælde Mus 
lei (Prinds) Zidan igjen blev Herre af alle maroccanſte 
Lande. Under hans Regjering fordrev. Philip 3die 
(1610) 90000 Maraner, der for Størftedelen nedfatte 
fig i Fez og Marocco og udbredede her nyt Liv. Efter 
Mulei Zidans Død 1654 [od Araberen Krom Elhadſchi 

ſig udnevne til Konge og udrydde alle Grene af den faas 
dife Familie. Mod ham opſtod Scherif Maulei Ali fra 
Jambo i Nærheden af Medina, Stifteren af de alidiffe 
Scheriffer fra Jambo (fra 1654 til vore Tider). Han 
blev Konge af Tafilet. Under hané milde Regjering 
hævede det haardt medtagne Landfig igjen. Ham fulgte 
1653 hans Søn Mulei Mohamed, hvis fredelige Re— 
giering foruroligedes ved hans Broder Reſchids Oprør. 

Efter Mohameds Død (1664) blev Reſchid ei alene 
Herre af Tafilet, mer han erobrede og Fez, Marocco, 
SMefinez 2c. pan nye og var den mægtiafte og. rigefte Res 
gent i Afrifa. Under ham og hans Søn Mulei Ismael 
var zFez og Marocco et halvt Farhundred en Slagterbenk 
for Underfåatterne, Ved Mulei Reſchids Død deeltes 
Riger. Mulei Ismael erholdt Fez; hans Broder Hars 
ran bemægtigede fig Tafilet, og fin Broderſon Mulei 
Ahmed fEaffede Mulei Harran Dra, fom et eget Konger 
riges Ismael deelte, efter gienoprettet Fred, fin Tid 
mellem Blodsudgyden og fine Qvinder, hvoraf han havs 
de g000, med hvilfe han fEal have avlet 1200 Børn. 
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For at ſikkre ſig paa Thronen oprettede han en Har af 
Negere, med hvilke han lidt efter lidt beſatte Tanger 
(1634) og andre paa Kyſten liggende Pladſe. Mulei 
Ismael endte. fin lange Regjering i en Alder af 817 Aar 
(1727) under fine Sønners Oprør. Hans Efterfølger 
blev endelig Mulei Ahmed, fom [od fin Broder Abdul 
Melic qvæle, men dode felv kort derpaa (1729). Mes 
gerne fEaltede mu med Thronen. Mulei Bufaris, den 
Forriges Søn, fom havde den mefte Vet til Riget, blev 
fortrængt af fin Onkel Mulei Abdallah, Mulei Ismaels 
Søn, der herſtede lige faa lunefuldt og gruſomt ſom 
hans Fader (57297175%). Han blev fem Gange af: 
fat; ide fidfte Aar, da han deelte fin Tid mellem Drik 
ca Henrettelſer, beførgede hans eneſte Søn og Thronar⸗ 
Ying, Sidi Mohamed, Statsforretningerne. Han bes 
fæftede Rofigheden i Riget, vedblev efter fin Faders Død 
at holde Starholderne mere afhængige af fig, og føgte at 
oplive Snduftrie og Handel. Men han berøvede fig 
felv Frugterne af fine priisverdige Anſtalter derved at 
han vilde høfte for tidlige. Bedre lykkedes det ham at 
forsge fine Indkomſter ved Fredsfordrag med de europæis 
fre Magter. Desuagtet vilde Indkomſterne ei ſtrakke 
til at beſtride Udgifterne. Han tilbod derfor alerede 
1778 fin ældfte Søn Mulei Ali Thronen, og derpaa, 
da denne afflog Tilbudet, fin yngſte Søn Mulei Ses 
gid. Efter Faderens Død, ſom alerede havde tilintets 
gjort Negermagten, var hans Thronbeftigelfe forbunden 
med færre Uroligheder end i ældre Tider, Formedelſt 
Skatkammerets Udtømmelfe maatte de europeiſte Mag⸗ 
ter finde fig i af give nye Foreringer for at beholde Fred 
med Marocco. Han beleirede Ceuta, Spanierne boms 
barderede Tanger (1791) og i Marocco felv udbrød et 
Oprør, hvori Mulei Jezid blev dødeligt faaret (1792). 
Blandt de forfEjellige Kronprætendenter blev en Broder 
af den forrige Sultan, Mulei Soliman, Hovedregent i 
Ke3 og Marocco, men ved Siden af ham vegjerede ads 
ſtillige kongelige Prindſer ſom Underregentere i Pros 
vindſerne. Under de Franſkes Krig i Wgypten mod 
Porten, ſendte Mulei Soliman et betydeligt Contingent. 
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Naſten alle europeiſte Nationer kſobe Freden af diſſe 
Sorovere ved aarlige, foreſtrevne Foræringer. 

Maroniter kaldes et Partie orientalſte Chriſtne, 
hvis Oprindelſe var enFolge af de monotheletiſke Stridig⸗ 
heder. J det 7de Aarhundred var den Mening, at 
Chriſtus fun 5 virket med cen Villie (Monotheletis— 
mus) opkommen blandt Orientalerne og var ſelv bleven 
underſtottet af nogle Keiſere. Men, da deres ſidſte Be— 
ſtytter, Keiſer Philippicus Bardanes var afſat 713, 
bleve Monotheleterne hoitibeligt fordømte og fordrevne 
af hans Efterfolger Anaſtaſius 2den. Levningerne af 
dette Partie famlede fig omkring et Kloſter i Syrien un⸗ 
der en Patriarch, Johannes Maro eller Marum, der 
gav dem en egen kirkelig Forfatning og egne Kirkelove. 
Deraf erholdt de Navnet Maroniter. Trykkede af Mels 
chiterne eller te keiſerlig ſindede Chriſtne og behandlede 
ſom Oprorere, dannedes de i den Egu af Bjierget Libas 
non, ſom nu heder Kesruan, .til er krigerſt Bjergfolk, 
der tappert forfvarede ſaavel fin kirkelige, ſom politiſke 

Selvſtendighed imod Muhamedanerne og holder fig ends 
nu, ligeſom Druſerne, under tyrkiſt Overherredomme 
mod at erlægge en Skat. Maroniternes politiſke Fors 
fatning er ſom i en militair Friſtat; regjerede efter game 
le Sædvaner og Vedtægter og beſkyttede ved deres Bjer— 
ge mod udvortes Angreb, nære de fig mellem diſſe af 
Agerdyrkning ſamt Viinſtokkens og Morbærtræets Frem— 
bringelſer. Almeenaand holder dem ſammen; i Sæders 
Simpelhed, Frugalitet og Gjeſtfrihed ligne de de gamle 
Araber; Blodhevnen gjelder endnu iblandt dem og til 
Tegn paa deres Adel børe de den grønne Turban. Des 
reg firfelige Forfatning gjenfalder meget Erindringen 
om den gamle græfte Kirke. Siden det 12te Aarhun—⸗ 
bred have de flere Gange underkaſtet fig Paven og forenet 

; fig med den romerſke Kirke uden at opgive deres Egenhes 
Der, Endeligt udvirfede Clemens 12te, at de, paa en 
i eet af deres Stammekloſtre Mar: Hanna paa Libanon 
5736 holdt Synode, antoge den tridentinſte Kirkefor— 
ſamlings Beſlutninger. Til den Tid havde de nydt 
Nadveren under begge Skikkelſer og derved, ligeſom 
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Græferne, betjent fig af almindeligt Brød; og ſelv ef— 
ter denne Synode vedblev Præfternes Giftermaal efter 
den græffe Kirkes Skik og Brugen af det arabiffe Sprog 
ved Gudstjeneſten; fun Meſſen leſes i det gammelſyri— 
ſte Sprog. Deres Overhoved Falder fig Patriard af 
Antiochien, omendſtjsndt han vefiderer i Klofteret Kar 
nobin paa Libanon, og aflægger Paven ſtedſe, efter 10 
Aars Forlob, Efterretning om den maronitiſte Kirkes 
Tilſtand. Under ham ſtaae Biffopperne og de øvrige 
Geiſtlige, ſom ftige op i 7 Grader. J Kesruan findes 
Endeel maronitiſte Munk og Bonne Kloftre, hvis 
Beboere følge ten hellige Antonius's Regler og giore ſig 
nyttige ved Sari: og Havedyrkning. Til de Geiſtliges 
Dannelſe findes fra 1543 et maronitiſt Collegiumi Rom; 
dog ev der endnu ei lykkets, enten ved denne Indretning 
eller Sendelſen af pavelige Nuntier, gandſke af indayde 
dette Partie den romerſte Kirfes Aand; og ſaavel Ma— 
roniterne i Kesruan, ſom de dér findes adſpredte i Alep— 
po, Damaſk, Tripolis og paa Cypern «ie ſtedſe blevne 
ved deres gamle Sadvaner og ſelv hiſt og her ved deres 
gamle Liturgie. 

Marot (Clement), en franfE Digter, der har uds 
merket fig i Epigrammet, blev født i Cahors 1495 og 
fom tidlige til Paris, hvor han, ligefom hans Fader, 
blev Kammertjener hos Frants 1fte og Page hos Hertug— 
inden af Alengon, Margarethe af Franferig. Han 
fulgte Kongen 1525 til Italien og blev faaret og tagen 
til Fange ved Pavia. Efter fin Tilbagekomſt til Paris 
fom han i Mistanke for af være en Tilhænger af Luther, 
maatte taale Fængfel og Forfolgelſer, fiygtede endeligt 
1543 til Genf oggif derfra til Turin, hvor han døde 
1544. Marot befad ved et alvorligt og philoſophiſt 
Udvortes en behagelig og frugtbar Phantaſie og en leven⸗ 
de Bittighed. Man har Breve, Elegier, Rondeaur, 
Ballader, Sonetter og Epigrammer af ham. Alle 
hans Digte, ſaavelſom hans i Bezas Selſfkab forfattede 
QOwverfærtelfe af Dfalmerne, der længe brugtes i Franfes 
rias proteſtan iſke Kirker, ere forfattede i den epigrammas 
tiſte Stiil. Natur og Naivetet er denne Stiils Chas 
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racteer, ſom under Navn af style Marotique hos de 
Franſke udgior en egen Art af den poetiſte Skrivemaade, 
hvori adffillige af de bedſte Hoveder have arbeider, Hans 
Varker ere udkomne i en Samling med Hans Fader, 
Jeans og hans Son Michels, hvilke ligeledes vare 
Digtere. 

Marpurg (Frederif Wilhelm) Krigsraad og Lots 
todireetor i Berlin, var født 1718 i Seehauſen. Med 
Videnſkabernes Studium forbandt han et grundigt 
Studium af Muſiken, hvilken han opoffrede fin meſte 
Tid, ſelv efterat han 1763 havde faaet ovennævnte 
Embede, Hvilfer han beflædede til ſin Død 1795. Han 
var en ligefaa fEarpfindig fom frugtbar muſikalſt Skri— 
bent, der grundigt bearbeidede alle Dele af de muſikal— 
ſte Videnffaber, men ifær opklarede Læren om Harmos 
nien. Gerber falder ham Tydſtlands førfte mufifalffe 
Literator og Tonelærer. Blandt hané talrige — 
fortjene at nævnes: hans Anviisning til Claveerſpil, 
Bind, hans hiſtoriſt-critiſte Bidrag til Muſikkens DØ 
tagelfe, hans Haandbog ved Generalbaſſen og Compofiz 
tionen, hans Begyndelfesgrunde i den theoretiſke Muſik, 
hans RR til Sangcompofition , hang critiffe 
Indledning til den gamle og nye Muſiks Hiftorie og 
Lereſetninger, hans critife Breve om Tonekunſten og 

hans Forføg om den muftfalffe Temperatur. Or⸗ 
gelernes Hiſtorie, ſom ſyſſelſatte ham i hans ſidſte Les 
veaar, blev ufuldendt. Som Componiſt var han mins 
dre udmarket . 

Marxqueterie er et Slags moſaiſt eller mufivife 
Arbeid, naar man med Traſtykker, der deels af Natu— 
ren have forſkſellige Farver eller ved Kunſt have modtaget 
ſamme, ſetter hele Figurer fammen. Denne Kunſt var 
alerede de Gamle bekjendt og blev par nye indført, deels 
ved Philip Bruneleſchis (født i Florents 1377, død 
1446), deels ved Julianus da Majano (født i Neapel 
1387 død 1457). Den fidfte forfærdigede i adſtillige af 
Italiens Kirfer med Giufto og Minore, meget med fars 
vet Træe indlagt Arbeid, hvorved huns Diſciple Guide 
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del Servellino og Dominicus dt Mariotto underſtottede 
ham. Benedetto da Maſano (føde i — 1444, 
død 1498) overgik, i der med Trae indlagde Arbeid, alle 
fin Tids Runftnere; han forfærdigede Perſpectiver, Lov⸗ 
være og Figurer af indlagt Arbeid paa Møbler og blev 
derfor endog falder til Udlandet. Johannes da Veros 
na (født 1469, død 1537), fom havde lære hos Philip 
Bruneleſchi, blev i Rafaels Tid beromt i Rom for fit i 
Træe indlagde Arbeid. Han opfandt den Kunft ved hed 
nemtrængende Olier og ſydende hede Farver af give Træet 
alle Slags Couleurer og med diffe farvede Traſtykker ifævr 
ſtuffende efterligne Huſe, Perſpectiver og andre Male 
rier. Selvi nyere Tider har man udført flige Arbeider. 
"Saaledes . forfærdigedes i. Neuwied Trætapeter for 
Prinds Carl af Fotos kagen hvilke foreftillede Sabiners 
indernes Rov. 

Warquis (ital. Marcheſe) ev et Prædifat, ſom ens 
» hver af den lavere Adel fan have uden videre Forandring 

af Forhold, og følgelig ei fan forverles med en Markgre—⸗ 
ves Værdighed i Tydféland. 

Warroquin, marokanſt Læder er det famme ſom 
Saffian, hvis Tilberedelfe hos Tyrferne er en Hemme— 
lighed. Man har nu sg i Tydffland mange Fabrikker, 
der forarbeide alleflags nydelige Arbeider f. Er. Char. 
touiller, Etuier 2c. i i Marroquin. Man har og et Mars 
roquinpapier, der feer ud ſom Marroquin. Dette tile 
beredes af forffjellige Farver, fornemmelig i Syrien, 
paa Øen Cypern og andre Steder i Lilleaſien. 

Mars, Mavors, hos Græferne Ares, var Kris 
gené Gud. Efter de ældfte Digtere var ban en Søn af 
Jupiter og Juno, efter fenere alene af Juno, der fif 
ham ved en af Flora | overrakt Blomſt. Atter andre 
kalde ham en Son af Jupiter og Enyo. Egentligt er 
Mars en pelasgiſt Guddom, ſom oprindeligt blev tilbes 
det i Thracien og derfra fom til Grekerne. J den aldſte 
Tid var han Symbolet pan Guddommens Magt og hos 
Grakerne Krigens Symbol, for ſaavidt fun Styrke, 
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Driſtighed og Brutalitet høre dertil; hvorimod Miners 
va var Symbol pan den med Overlæeg og KundfEab é 
Krigsvæfenet forbundne Tapperhed. Romerne erholdt 
Mars's Dyrkelſe allerede meget tidlige fra Græferne. 

Stifterne af den romerffe Stat, Romulus og Remus, 
foregaves at være avlede af ham med Rhea Sylvia. Fors 
uden flere Templer var og Marsmarken i Bom fam hele 
liger. Hans Dyrkelſe beſtyredes ved egne ham helligede 
Flaminer, og Saliernes Lolegum bevogtede hans fra 
Himlen faldne Skjold (ancile), Den 12te Mai og 
den 1fte Auguſt holdtes Lege til hans re. Romerne 
havde helliget ham Ilden, Soldater, Fagtere, ligeledes 
Heſte, hvoraf der offredes til ham i Rom den påde: Oct., 
Hoge, Haner ſamt Ulve; man bragte ham og Suove⸗ 
faurilia. J Fredstider kaldte man ham Quirinus; 
hans ——— og Soſter var hos dem Bellona. Græs 
ferne derimod tillægge ham ingen egentlig Gemalinde, 
men han avlede noale Børn med Venus og adffillige ans 
dre Elſterinder. Den førfteg Omarmelſe blev Vulcan 
forraadet af Helios. Vulcan forfærdigede et kunſtigt 
overordentligt fiint Net, faftede det over bem begge, da 
han fandt dem ſammen i Sengen, kaldte derpaa alle 
Guderne til sg gav de beſtſemmede Fangne til Priis for 
deres Spot. Venus fødte ham Harmonia» Deimos 
(Skræk) og Phobos (Frygt). Simonides nævner og 
Eros fom en Søn af Mars og Venus. — Phobos. føle 
ger ham ſtedſe i Krigen; han og Deimos fpænde for hang 
Krigévogn og fyre den i Lampen; Enyo og Eris vans 
dre ved Siden af ham i Striden. — Fahelen fortæller 
adſkillige enkelte Bedrifter om bam, JGiganterkrigen 
forefommer Gan fun hos de ſeñere Digtere. " Efter Clque 
dian angreb. han før Giganterne og nedlagde Pelorus 
og Mimas. Men for Typhorus maatte han faavelfom 
de andre Guder flygte, og, for at blive Øjule,- forvands 
lede han fig til en Fife. J Fægtningen med Aloiderne 
Otus og Ephialtes blev han tagen til Fange af dem, og 
lagt i et Jernfengſel, "hvor han. maatte fmægte i 13 

- Maaneder. Men Aloiderne⸗ Moder forraadede Her⸗ 
mes hans Opholdsſted og denne befriede ham igjen. 
Med Hercules kom han fo Gange i Kamp, da han vilde 
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underſtotte fine Sønner imod ham. J den ene Kamp 
blev Guden ſelv faaret, den anden ſtildte Jupiter ad, da 
han flyngede fin Lynild mellem de Stridende. Derimod 
dræbte Mars Halirrhotius, en Søn af Neptun og Nym⸗ 
phen Euryte, fordi han havde villet øve Vold mod- hans 
Datter Alcippe. Neptun anflagede ham desaarfag for 
de 12 Guder, fom dømte og frifjendte ham Paa en Hoi 
ved Athenen. Da Mars var den førfte, over hvem her 
holdtes Ret, blev Stedet faldt Areopagus. J den tros 
ianſke Krig fod Mars Troianerne bi imod Graäkerne. 
Blandt flere fjempede han engang mod Minerva, imod 
hvis gide han flyngede fit Spyd, hvorimod hun fiog 
ham til orden ved et Steenkaſt. Mars afbildes ſom 
en ung mandig Kriger i fuld Ruftning, af kraftig Les 
gemsbygning. -Hjelm, Spyd og Øfjold ere hang 
Attributer. 

Mars fee Planeterne. 

Marſch er et Fort Toneſtykke af alvorlig og hoi— 
tidelig Characteer, i en ligefrem Tactart og ef moderat 
Tidsmaal, ſom fornemmeligt er beſtemt til militære 
Optog. Da Marſchen ei blot har til Henſigt, at gjøre 
Optoget høitideligere, men og tillige at lette Skridtenes 
Eenshed, faa maa Rhythmus deri være ſterk mars 
kere. 

Marſchal, Marſchalk, Marſkalk, franſt Marés 
chal, er et Ord, over hvis Etymologie der gives mange 
Meninger. Nogle udlede det af Mars Krigsguden og 
Schalk (Skalk) en fiin liſtig Tjener, faa at det fEal bes 
tegne ligeſom en i Krigen velerfaren Tjener. Andre uds 
lede det af Mar, Heſt, og Skalk, altfaa een fom var ans 
fat ved Heſte, Staldmefter (derfor betyder og Marschal 
paa Franſk Hefteffofmeed; andre udlede det af Mayer 
Cen Forſtander) og Saal, Hof, for derved af pege paa en 
Forftander for Hoffet, en Overhofmeſter. Den fidfte 
Betydning ſynes rigtig nof af fremme overeens med den, 
fom man i vore Tider forbinder med Ordet Hofmarſchal, 
ſom ved fyrftelige offer udgjør een af de betydeligſte 
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Hofembedsmend, af hvem Hoffets hele indvortes Huus⸗ 
holdning, Kjokkenet, Kjelderen etc., famt Opſyn over 
Hofbetjenterne er afhængigt, faa at han maa beførge og 
beftride alt ved forefaldende Høitideligheder, ved Modta⸗ 
gelfen af fremmede Gjefter ꝛc. — Saaledes er og Rigs—⸗ 
marſchallen, Land⸗Arvemarſchallen paa en Rigsdag el⸗ 
[er Landdag den, der blande Rigs- eller Landftænderne 
paafeer den udvortes Orden ved Standernes Forſam— 
linger, har Forfædet ved famme m. m. Han kaldes Ar⸗ 
vemarſchal, for ſaavidt Embedet er arveligt ten vis Fa⸗ 
milie. — Ved offentlige Hoitideligheder, Optog ꝛc. 
pleier man at vælge Marſchaller, ſom anføre Toget eller 
fammes Afdelinger, førge-for Orden og til Tegn paa des 
reg Verdighed bære en Marſchalsſtav. — Feldtmarſchal— 
len er den Overſtcommanderende over Landtropperne« 
— Endeligt gaves der og forhen en Rigs-Erkemarſchal i 
det tydffe Rige, der fom en fornem Erkeembedsmand 
maatte førge for Orden paa Rigsdagene og ved overore 
dentlige Hoitideligheder og igjen lade fit Embede beftyre 
ved en Arvemarſchal. Dette Erkeembede tilkom Chur— 
fyrſterne af Sachſen. 

Marſeille, Hovedſtaden i Rhonemundingernes Des 
partement i Frankerig, en ſtor og ſmuk Handelsſtad ved 
Kyſten af Provence med en Frihavn, deles i den gamle 
og nye Stad. Den ffjønne Udfigt (vista) paa en Hoi 
foran Marfeille, hvorfra man overſeer det middellands 
ffe Hav og til venſtre Side utallige Lyſtſteder (Baſtider), 
er berømt. Marfeille har 95000 Indb., og driver en 
udbredt Handel paa Levante, til Italien, Spanien og 
den nordafrifanffe Kyft. Der findes og betydelige Far 
briker i Aluun, Silke, Galanterievarer, Sæbe, Kor 
raller ꝛc. Havnen, hvis Indlob er farligt formedelſt 
ſtjulte Klipper, fan rumme flere tuſinde Skibe; dog er 
den ei dyb nok for Krigsſtibe. Den befEyttes paa den 
ene Side af Citadellet og paa den anden Side af Fortet 
St. Jean. Det paa en fteil Klippe liggende Fort Nos 
tre Dame de la Garde beherſter desuden den fra Soſiden 
ti befæftede Stad, Ferſt Vand — ved 
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Bandledninger. Til Seeværdighederne høre nogle nu 
ophævede Kloftre, Domkirken (fordum et Dianatempel), 
Raadhuſet, Hoſpitalet, Gouverneurens Pallads, Tøis 
huſet og det nye Arſenal. Videre oprettedes der 1726 
et Akademie for de ſtjonne Kunſter og 1803 ét Lyceum, 
hvormed et offentligt Bibliothek er forenet. Marſeille 
hører isvrigt til Europas ældfte Steder; den opbyggedes 
ved Tarquinius Priſcus's Tid af en Colonie Phocæer, 
havde en frie aviftofratiæ Forfatning og var Sædet for 
Kunſter og Videnffaber indtil Barbarer overfvømmede 
Sydgallien. 

Marſer ev et Navn paa to forſtjellige Folkeſlag, 
nemlig et krigerſt Folk i Mellem-Italien, der udmarke— 
de fig i Bundsforvandtekrigen, fom og kaldes den marfis 
fe; og dernæft et tydſt Folk af Iſtevonernes Stamme, 
fom efter Varus's Nederlag trængte frem i Egnene ved 
Rhin og nedſatte fig fornemmelig ved begge Bredder af 
Lippe, men ved Romernes paafølgende Krige igjen traf 
fig tilbage til det Indre. Det fynes fom em Marſerne 
hørte til Cheruſterne og fun fort Tid optraadde fom et 
eget Folk. 

Marſh (Herbert) cen af Englands beromteſte og 
frugtbareſte politiſte og theologiſte Forfattere, er Doctor 
og Profeffor i Theologien i Cambridge og "Medlem af det 
fongelige Societet. Han er født i London og udmarkede 
fig alerede ſom Difcipel paa St. Johns College fordeels 
agtigt ved fine mathematiffe faavelfom andre Kundſta— 
ber, Efterat han i fit Fedreneland havde erholdt en Col⸗ 
legiatur og akademiſke Verdigheder, gif han til Tydſt⸗ 
land for at gjøre fig fuldkomnere i de nyere Sprog. Han 
opholdt fig nogle Aar i Gottingen og tilſidſt i Leipzig og 
fatte fig ſaaledes iſtand til at overſette eet af de lardeſte 
tydſte Verker (Michaelis Einleitung in das neue Teftas 
ment) med Anmarkninger paa Engelſt (udfom 1792⸗ 
1801, 4 Vol. 8). Tillige meddeelte han fit Fadrene— 

lands Regjering de vigtigfte politiſte Efterretninger, han 
der vidfte at forffaffe fig. For denne væfentlige Fortjes 
nefte af Fædrenelandet meddeelte Pitt ham en Penſion. 
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Da de franſke Krigshere overſpommede Tydſtland, gik 
Marſh tilbage til England og erholdt 1807 det ovens 
nævnte Profeſſur. Med en roesværdig Iver i fit nye 
Kalds Opfyldelfe holde han fine theologiſte Forelægnins 
ger i det engelſte Sprog, iftedet for det latinſte, ſom fors 
hen var brugeligt. Herved vandt de i Almeennyttighed, 
da Perſoner af enhver Stand nu kunde forſtaae og befør 
ge dem, Tre Dele heraf ere trykte. Han Gavde den 
Skjebne at blive indviklet i lærde Stridigheder, og det 
førft med en Archidiaconus Tarvis omen Gienſtand ir 
den theologiſte Critik. Derpaa ſogte han ſi fit Verk: 
Patie's Essay on the english national credit, or 
an attempt to remove the apprehensions of 
those, who have money in the english funds; 
translated from the german'8; 1797, af forfvare 
Brittaniens Hjelpekilder og Wre mod ſammes Medfæte 
tere og berolige fine Landsmænd angagende Féedrenelan— 
dets Tilſtand. Senere forfvarede han fin i: Disserta- 
tion on the origin and compesition of the three 
first gospels 8. 1902 opſtillede Anvothefe i adſkillige 
Skrifter, ifær imod et ſtarpſindigt anonymt Skrift, ſom 
den almindelige Mening tilffrev den daværende Biſkop 
af Orford. Herpaa blev han indviklet i en Pennekrig 
angaaende Dr. Bells og Joſeph Lancaſters Opdragelſes— 
ſyſtem. Med denne Feide var en anden BibelfelfEabet 
angaaende forbunden, og Marfh blev herfor angreben 

' afen Sværm ophidſede Hoveder meden Bitterhed , der 
var Gjenftanden aldeles uværdig.  Iedens han fjæmyers 
de paa denne Side blev han alerede øjen udfordrer paa 
en anden. Een af de meeft yndede catholffe Geiftlige é 
London, der beſjeledes af det ØnfÉe at bringe en faa tap⸗ 
per Stridsmand over til fin Kirke, ſogte at overbeviſe 
den theologiſte Ridder om, at han havde taget flere af 
fine fEavpefte Pile af Pavens Kogger (1813). Men 
Udfaldet lærte, at den catholſte Omvender Havde tiltroet 
ſine Krofter for meget og ſin Modſtanderes Styrke for 
Lider; thi han maatte paa en latterlig Maade rømme 

Pladſen. Marſh's øvrige theologiſte Varker ere: 
Essay on the usefulness and necessity of theo- 

962 
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logical learning, 4, 1802. (Forføg om theologiſk 
Lærdoms "Nytte og Nodvendighed); History of the 
translations which'have been made of the scrip- 
tures 1812, 8 (Beretning om de Overfættelfer, der ere 
gjorde af Bibelen). — A course of lectures con- 

taining a descriptive and systematic arrange- 
memt of the several branches of divinity 8,” 
2310. (en Rakke Forelæsninger, der indeholde en be- 
fErivende og ſyſtematiſt Orden af Theologiens forfEjellige 
Grene); Six ledtures on the interpretation of 
the bible, beeing part III of a course of lec- 
tures (Ser Forelæsninger over Bibelens Interpretation, 
hvilke udgjøve den tredie Deel af en Rakke Forelægnins 
ger ꝛc). Som politi Skribent har Marſh ogſaa gjort 
fig bekjendt ved fin History of the politics of Great 
Britain and France from - the time of the con- 
ference at Pilnitz to the declaration of the war 
2 Vol. 8, 1799 (Hiſtoriſt Beretning om Storbritas 
niens og Frankerigs Politik fra Sammenkomſten i Pil— 
nitz indtil Krigserkleringen). An examination of 
the conduct of the british ministry relative to 
the late proposal of Buonaparte' 8, 1800 (Uns 
derføgelfe af der brittiffe Miniſteriums Opførfel ved Bo⸗ 
napartes fidfte Forflag). The history of the poli- 
tics of Great Britain and France, vindicated from 
a late attack of William Belsham 8, 1801 (For— 
fvar for Hiſtorien om Storbrittanien og Frankerigs Po— 
litik mod et nyligt Angreb af W. Belsham). Hans fids 
fie Verk er: A,comparative view of the churches 

of England and Rome (En fammenlignende uͤdſigt 
over den engelſte og romerſte KirÉe). 

Marſham (John) født i London den 23de Auguſt 
1602, dod i Busbyhall i Grevffabet Orford den 25de 
Mai 168: ſom Cancelliriver, Ridder og Baronet, 
har førft bragt Lys og Ordeni den ægyptiffe Chronolo⸗ 
gie i fin Canon chronicus ægyptiacus, hebraeicus, 
græcus (Lond. 1672 f; Franecker 1696, 4)- 
Uagtet hans ſtore Forkjerlighed for de hebraiſke Efterret⸗ 
ningers Anſeelſe, og hans alt for driftige Fremtrængen i 



Mar 481 

Tider, der ei tillade nogen hiſtoriſt⸗ critiſt Noiagtighed, 
ere hans Refultater over de forfEjellige Dynaſtier og 
over Regentfolgen i Egypten i det Vaſentlige blevne 
gyldige fom de meeſt paalidelige. 

Marſigli (Lodovico Fernando, Greve af) født i 
Bologna 1658, var fra Ungdommen af i Forbin— 
delfe med Italiens berømtefte Lærde i alle Videns 
ffaber. En Reiſe, fom han gjorde med den venetianfe 
Geſandt til Conſtantinopel 1679 fEaffede ham Leilighed 
til felv at underrette fig om den ottomanniſke Krigsmagt. 
Efterat han havde opholdt fig 11 Maaneder i Tyrkiet, 
fom han tilbage til Bologna og famlede de paa hans 
Reiſer gjorde Jagttagelſer. Keifer Leopold var dens 
gang i Krig med Tyrkerne. Marſigli traadde i hans 
Tjeneſte og vifte ffore Kundſkaber i Krigskunſten, ifær i 
Befceſtningskunſten. Saaret og gjort til Fange ved 
Overgangen over Raab 1683 anſaae han fig for lykkelig 
ved at blive kiobt af to Tyrker, ſom piinte ham mins 
dre ved deres Gruſomhed end ved deres Elendighed. Cfs 
terat han det følgende Mar igjen havde erholdt fin Fris 
hed blev han 16984 udnævnt til Oberft. Samme Aar 
blev han te Gange ſendt til Kom for at melde. Inno— 
cené IIte og Alexander 8de de chriſtelige Vaabens Sets 
re. Da endelig Keiſeren og Republiken Venedig paa 
den ene og den ottomanniffe Porr paa den anden Side 
tænÉte paa at ſlutte Fred blev Marſigli brugt til Grend— 
febeftemmelfen mellem de tre Magter. J Aaret 1701 
udbrød den ſpanſte Arvefolgekrtig. Marfigli commans 
derede under Grev Arco i Breiſach, der overgav fig 
1703 efter en ført Modſtand til Hertugen af Burgund. 
Begge Commandanter bleve frillede for en Krigsret, efter 
hvis Dom Arco blev erflæret for dodsſtyldig, men Mars 
figli blev berøvet JCre og Værdigheder , og Kaarden 
ſtulde brekkes for ham. Marſigli havde den Trøfti fin 
Ulykke, at man almindelig holdt denne Dom, for en 
Virkning af Politik, der opoffrede ham og Arco for at 
vedde den Pverfteommanderende, Prindſen af Badens - 
Ære. Marfigli tog nu fin Tilflugt til Viden aberne, 
fom han har ftuderet med Kaarden i Haanden under Fa— 
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rer og Strapadſer. Han bereifte Schweiz for at lære at 
fjende Bjergene; han beſogte Marſeille for nøtere at læs 
re at fjende Søen. $ Aaret 1709 faldte Pave Clemené 
Tite ham ti! fig for at give ham Commandoen over en 
Armee, ſom han gjorde mobil imod Keiſer Joſeph. 
Marfigli troede af funne ende fine Dage i Provence, 
hvorhen han havde begivet fig 1728, da Familieanlig— 
gender kaldte ham til Bologna , hver han døde af Slag 
1730. Hans Fædreneland ſtylder ham Oprettelſen af 
det under Navn af Inſtitutet i Bologna bekjendte Akade—⸗ 
mie, der opfom 1710 og aabnedes 1714. Foruden et 
Skrift om Havet, et andet om Caffeen, om den otto- 
manniſtke Ports militaire Tilſtand og forfEjellige andre 
er hans Hovedverk Danubius Pannonico - Mysicus, 
cum observationibus geographicis, astronomi- 
cis &c. i 6 Zol. Bind. Han beffriver deri Donau fra 
Kalenberg i Oſterrig indtil Forbindelſen med Santra i 
Bulgarien. Det førfte Bind indeholder et General⸗ 
fort over Denau fra fammes Udføring til dens Munding. 
Dette Kørt deles i 19 Specialkort, fom indeholde Sta— 
derne, Slottene, Landsbyerne, Øerne 2c., der liage 
ved Donau. Det andet Bind indeholder Oldfagerne 
ved Donau; det tredie beffriver Mineralierne i Egnen 
af Donau; det fjerde Fiffene i Donau tilligemed deres 
Afbildninger; det femte leverer en Beſkrivelſe over Fug⸗ 
lene, dev beføge Donaubredden med 74 Kobbere; det 
fjette indeholder endeligt blandede Jagttagelſer, en Fors 
tegnelfe over Planterne og de fireføddede Dyr 26. ſom fin⸗ 
des i Nærheden af Donau. 

Marſtklande falder man fave, fornemmelig ved 
Havbredden liggende Lande, der udmarke fig ved en mes 
get frugtbar, ſedvanligt fort, feed men og ſterkt fams 
menhængende Jordart. Slige Lande ere almindeligt 
Bunden af udtørrede Vande, hvoraf den ftore Frugtbar— 
hed kommer. " Lignende Landſtykker finder man og ved 
Bredderne af de ſtore Strømme, enten naturligt udtørs 
rede eller indlagde ved Diger (Dæmninger). Dog er 
Navnet Marſkland egentligt fun brugeligt ved Soky— 
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ſten. De i Ditmarffen ere de meeſt bekjendte ved 
Nordſoen. 

Marſtrand en meget gammel Stapelſtad i Das 
huuslehn i Sverrig, er velbefæftet og har en fortræffelig 
Havn, der er faa rummelig at den fan modtage en heel 
Orlogsflaade. Indbyggerne nere fig tildeels af Handel; 
de udføre Fiſt, Jern og Staal og indføre fornemmelig 
Korn, Salt, Viin, fremmede Manufacturvare 20. 
Byen al være anlagt af den norſte Konge Harald Gille 
1132, dog antage andre aft den førft er bygget af Hagen 
den gamle. J Aaret 1775 blev den erÉlæret for en Fris 
havn, hvorved dens Velſtand meget befordredes. "efte 
ningen Carlsſteen beffytter Staden. Den blev erobret 
under Chriftian den ste af Gyldenløve, dengang Stat⸗ 
holder i Norge, og under Frederik 4de' blev den erobret 
ved Lift af den berømte Tordenſtjold. 

Marſyas en Søn af Olympus, Oeagrus eller 
Hyagnis. Fabelen fortæller, at Minerva bortkaſtede 
den af hende opfundne Floite, vred over ar den fordreiede 
Anfigtet under Blæsningen og at hun udftødte den haar— 
defte Forbandelfe over den fom igjen optog Floiten. Tils 
fældigviis fandt Marſyas dette Inſtrument, hvorpaa 
han fnart ved Øvelfe erholdt en ſaadan Fuldfoms 
menhed, at han vovede at udfordre Apollo til Vadde— 
kamp. Muſerne fFulde dømme i denne Kamp. J Be—⸗ 
gyndelſen fEal virkelig den ſtarpere Floitetone have overs 
døvet Lyrens blide Toner og Marſyas var alerede nær ved 
at feire, da Apollo vendte fit Inſtrument om og ledſagede 
ſit Spil med Sang. Dette kunde Marſyas med fin 
Floite ei gjøre ham efter, og Muſerne tilfjendte Apollo 
Seieren, hvorpaa denne dræbte den Forvovne ved at flaae 
Huden af ham levende. Saaledes gif Minervas For— 
bandelfe i Ovfyldelfe. — Mange Kunſtnere faavel i den 
ældre fom nyere Tid have fremftillet denne Veddekamp 
ſaavelſom Marſyas's Straf. 

Martialis (Marcus Valerius) den beromteſte romer⸗ 
fEe Epigramdigter, var født i Bilbilis i Celtiberien (det 
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nuværende Bubiera i Aragonien) 40 Aar efter Chriſti 
Fodſel, kom ſom 2oaarig Yngling til Rom under Neros 
Regjering og levede fiden der i 35 dar under Galbas 
og flere Keiferes Regjering, af hvilke nogle vifte ham 
Venſkab og Agtelſe. Domitian udnævnte ham til Fris 

Dun. Martial forgudede Keiferen medens hans levede, 
men brændemærfede ham efter hans Død. Jen gammel 
Commentars Anmærkninger til Juvenal finder man føls 
gende Epigram af Martial: 

Flavia gens, quantum tibi tertius abstulit 
; : hæres 

Pæne fuit tanti non habuiſſe duos, 

Trajan, der ei yndede Satirikeren, bevifte ham ei- 
ſamme Velvillie, hvilfer bevægede ham til af vende tilbas 
ge til fir Fædreneland. Han, fom forlod Rom, Kune 
ſternes Middelpunkt for at (eve fin øvrige Tid i en. lille 
Stad, hvor hverfen Smag eller Lærdom havde hjemme, 
maatte nodvendigviis føle Kjedſomhed. Han blev tils 
lige angreben af Misundere og Dadlere. Den yngre 
Plinius havde givet ham en Sum Penge til at gjøre 
Reiſen. Dette bevifer hang Armod, fom han og felv 
tilftaaer : 

Sum, fateor , semperque fui Callistrate, 
påuper, 

Siden giftede han fig med en Spanierinde, der tils 
bragte ham betydelig Formue. 

Has, Marcella, domos parvåque regna de- 
dit. 

Han døde Mar 101. Som et Beviis paa den 
Agtelfe, Hvori Gan ſtod i Rom, anføres, at en Patris 
cier Stertinius lod fætte ham en Billedſtotte i fit Bib⸗ 
liothek, hvilken re ellers fun viſtes de ftørfte Forfattere 
efter deres Død. Endnu mere fmigrende var det for 
Martial at Keiſer Verus kaldte ham fin Virgil, fønde 

" 
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man ei letteligt indſeer Ligheden mellem diſſe to Digtes 
re. — Martial Berommelſe grunder fig paa 14 
Bøger Epigrammer, om hvilfe han felv med Beſkeden⸗ 
hed figer: 

Sunt bona, sunt quædam mediocria, funt 
mala plura. 

Virkeligt giver Mængden og den forholdsmasſige 
Vardie af hans Epigrammer et høit Begreb om hans 
næften uudtømmelige Bittighed. De flefte af dem ere 
ualmindeligt ſkarpſindige og treffende, mange fulde af 
Ynde og attiſt Salt, men ogſaa mange, hvori den Tids 

Laſter nedrives, efter vore Begreber hoiſt utugtige og 
uanſtendige. Ramler har overſat et ——— af Mar⸗ 
tials Epigrammer paa Tydſt. 

Martin (den hellige) var født i Subaria i Panno⸗ 
nien (nu Stain i Nedre Ungarn) ved Aar 316. Hans 
Fader var Tribunus Militum, men havde et antaget 
Chriſtendommen og nødte Sønnen i fit 15de Mar af væl, 
ge Militærftanden. Kort derpaa gif han til Gallien, 
hvor han fremftod fom et Monſter paa alle Dyder. Han 
deelte blandt andet fin Klædning med en Fattig, ſom 

modte ham ved Porten af Amiens. Man beretter,” af 
Chriſtus vifte fig for ham næfte Nat, bedæffert med denne 
Halvpart af Kledningen. Martin var dengang Cates 
chumenos; han biev fort dervaa døbt, forlod derpaa fin 
Stand og levede adffillige Aar i Eenſomhed, indtil den 
hellige Hilarius, Biſkop af Poitiers, optog ham i Crots 
ciſternes Orden. %$ Pannonien, hvorhen Gan nu vende 
te tilbage, omvendte han fin Moder og modfatte fig med 
Sver Arianerne, ſom herffede i Illyrien. Han maatte 
ved denne Leilighed udholde en offentlig Hudflettelſe, 
hvorved han vifte de førfte Martyrers Standhaftighed. 
Han nedfatte fig derpan ved Poitiers, hvor han ſamlede 
en ftor Mængde Andægtige under fin Styrelſe. J Aas 
ret 374 blev Biſpedommet i Tours ham overdraget. 
For mere af unddrage fig fra Verden, opbyggede han 
mellem Loire og en ſteil Klippe det berømte Klofter af 
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Marmoutiers, hvor han forfamlede 80 Munke og døde i 
i Aaret 400, Man helder dette Abbedie for det ældfte i 
Frankerig. Den hellige Martin ev. den førfte, fom den 
romerſte Kirke hav viift offentlig Tilbedelſe. Den Anek— 
dote, at Keiſer Maximus ved et Gjeftebud, hvor han 
lod ham fidde ved fin hoire Haand, førft lod ham rakke 
Bageret for igjen ar modtage det af hans Haand, har 
gjort ham til Drikkeres Skytspatron. Hans Feſt, den 
TIte Nov. blev fordum (ſom tildeels endnu). hoitidelig— 

holdt ved Smauſerier og Drikkegilder, hvorved det ei 
gik tarveligt til (fom de gamle Udtryk Martinis og 
le mal.saint Martin om at drikke for meget og om, 
DruffenfEab beviſe). Folket pleiede ogſaa fordum til 
denne Dag at forære de Geiſtlige Martinsgjæs og Mars 
tinshons. — Professio fidei de trinitate, ſom man 

hav tillagt den hellige Martin, anſees for et falſt 
Vært. ; 

Martin er Navnet paa fem Paver, blandt hvilfe 
følgende to ere de vigtigſte. — Wartin iſte føde i Todt 
i Tofcana, nøden omhyggelig Oparagelfe og blev valget 
til Pave 649. Han holdt ſtrax en Synode af italienſte 
Biſkopper i Lateranfirfen i Rom og lod fordomme Mos 
notheleterne, Keiſer Heraclius og to, keiſerlige Forord- 
ninger. Til Straf for dette Skridt blev han ført fans 
gen til Conſtantinopel og der dømt til døde fom en Ma— 
jeſtetsforbryder. Paa Patriarchen Paulus's Bøn fors 
vandlede man imidlertid. Dodsſtraffen til Forviisning. 
Martin blev berøvet alle Tegn paa fin Værdighed, givet 
til Priis for Folkets og Soldaternes Spot og derpaa fors 
viift til Cherfoneé, hvor handøde 655. For hans overs 
ſtandne Lidelfer Skyld blev han far iblandt Helgene« 
Man har af ham 18 Breve af liden Vigtighed. — 
Martin den femte, af den gamle Familie Colon— 
na, blev valgt til Pave i Nov. 14217 efter Gregor den 
12tes Fratrædelfe og Benedict den 1 Zdes Afſettelſe, uns 
der Kirkeforſamlingen i Coſtnitz. Ingen af hané Hors 
gjengere eller Efterfolgere ev indviet med en ſaadan Hoi— 
itidelighed. Han veed van en hvid Heſt, ſom Keiſeren 
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og Churfyrſten af Pfalz, begge til Fods, førte ved Toi⸗ 
len. En Mængde Fyrfter og en heel Kirkeforſamling 
udgjorde Folget. Hans førfte Foretagende var at uds 
ſtede en Bulle imod Husſiterne. Denne Bulle er maerk⸗ 
værdig derved, at Paven ſynes at erfjende Conciliernes 

Overherredomme. J Aaret 1418 endte han Coftnikers 
Concilict, uagtet en Mængde Beſvaringer endnu ef vas 
re afbjulpne. Skilsmiſſen i Kirfen var endnu ei endt. 
Benedict den 13de levede endnu, og, da han døde 1424, 
valgtes en nye Modpave, Clemens den $de, fom førfe 
1429 frafagde'fig fine Fordringer og erholdt til Skades⸗ 
løsholdelfe Biſpedommet Majorka. Et Concilium, ſom 
Martin den ste ſammenkaldte til Pavia og derfra forlag⸗ 
de til Siena, blev opløft uden at have faftfat noget. 
Kort derpaa døde han (1431), Qan havde den Fortjenes 
fte ar have indført Cenhed i Kirken og beroliget Italien. 
Man har nogle Gærfer af ham. 

Martin, Sanger ved det fongelige Theater 
Opera comique i Paris og forſte Tenorift i Capellet, 
er født 1770 i Paris. Opdragen hos - fin Onkel, der 
var en oplyft og dannet Mand, blev han tidligt unders 
viift i Malerie, Muſik og Dandfefunff. Han havde 
begyndt Muſiken med fit fyvende Aar og fang i Begyn—⸗ 
delfen Sopran i Selffabsconcerter. Men, da bang 
Stemme tabte fig ved Overgangen til Mandbarheden, 
lagde han fig efter at fpille paa Fiolin og erholdt derpaa 
en udmærfer Ferdighed. Han føgte men forgjeves at 
komme i Operaens Ordefter. Hans Stemme indfandt fig 
imidlertid igjen; han fang nu Baryton, fod fig høre i 
Privatconcerter og erhvervede fig Berommelſe fom Sans 
ger. Omgang med de bedfte Sangere berzygtiaede bang 
Smag og forøgede hans Kundffaber. Hans Ønfée var 
at anfættes ved Operaen ſom Sanger, men ſammes Fors 
ſtandere vifte ham tilbage af den daarlige Grund, at 
hans Stemme ei havde Styrfe nok. Dette var uſtri— 
Mat til hans Fordeel, thifort derpaa traadde han ind i 
Monfizurs Operaſelſkab, ſom nu dannede fia. Han des 
buterede fom Yngling ved Slutningen af Aaret 1783 i 
Marquis Tulipano. Hans Sang henrykkede alminde—⸗ 
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ligt. Arierne Je croyois ma belle ; Pauvre d'atours; 
Je le jure å toute la terre hørte man tone overalt. 

Martin var den førfte, fom i Paris anvendte den itali- 
enffe Sang paa franſke Texter. G Spil vifte han ſig den⸗ 
gang mindre, imidlertid funde man dog alerede tydeligt 
Fjende hans comiffe Talent i Nouveau Don Quixote, 
Operaen les Visitandines ſtaffede ham fnart nye Leis 
lighed at vife fig ſom Comiker, og han vilde i detteFag has 
ve gjort hurtigere FremfÉridt, hvis han tidligere var 
bleven engageret hos Italienerne. For nærværende Tid 
udmærfer han fig ligemeget ſom Tenoriſt og comiſt Skue⸗ 
ſpiller. Hah far og lagt fin Kundſtab i Compoſitionen, 
fom han ſtuderede under Candeille, for Dagen ved adſkil— 
lige Romancefamlinger og en comiſt Opera, Les oi- 
seaux de mer, ſom blev givet 1796 paa Theater Fey— 
deau. 

Martin (Vincenzo) cen af de meeſt yndede italis 
enffe Componiſter, udmarkede fig alerede 1782 ved ads 
fEillige Operaer og Balletcompoſitioner, ſom man opførs 
te paa italienſte Theatre. Herpaa fom han til Wien, 
hvor han 1785 ſtrev fin af Kjendere meget ſtattede Bur- 
biro, Meeſt Berommelſe og Bifald erhvervede han fig 
dog ved fin Opera cosa rara (Lilla eller fielden er Skion—⸗ 
hedog Dyd) hvilken Muſik formedelft dens behageligeYnde 
endnu gjerne høres og har varig Værd (italien i Claveer⸗ 
fog og ſom Violinquartet, Wien hos Artaria; tydſk af 
Streicher, Mannheim). Den opførtes førfte Gang i Ans 
ledning af den fongelig fadfiffe Prinds Antons Formærs 
ling. Oafaa hang Arbore di Diana (Dianas Træe), 
der førft opførtes i Wien 1787, har ſtaffet ham mange 
Venner (italien i Claveerudtog, Wien hos Attarial, 
med ital. og tydfE Tert af Forfatteren i Bonn 1796). 
J Aaret 1788 gif hantil Petersburg, hvor han blev ans 
fat ſom Capelmeſter, og Componiſt ved den ruſſiſke Oper 
ra. J Naref 1798 udnævntes han til rusſiſt-keiſerlig 
Hofraad og døde 1816, Foruden ovennavnte Toneſtyk⸗ 
fer have vi endnu af ham i ſamme lette og behagelige 
Maneer: XII Canoni per Cembalo; XII Ariet- 
te italiane con accomp. di cemb. etc., begge ſtuk— 
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nei Wien; il Sogno (Drommen), en Cantate for tre 
Stemmer, udfar for Claveret med tyd og italienÆ 
Text af Schicht, Leipzig 1793. Af hans Opera, gli 
sposi in contrasto, er fun Ouverturen og nogte Aris 
er ſtukne Wien 1794, udfomne. Mere befjendt er 
hans Opera la Capriciosa corretta (den forbedrede 
Egenſindige) ftuften hos Simrod 1800, 

Martini (Giam-Battiſta) en duelig Componiſt 
og meget lærd Muſicus, blev født i Bologna 1706. 
Han traadde aferede i fin Ungdom ti Franciffanerorvrdes 
nen. Om det var før eller efter derte SÉridt han beføgte 
adſtillige Lande i Europa og felvi Aften for at udvide 
fine Kundſkaber vide vi ikke nøie,  QVift ev det at han ef— 
ter fin Tilbagekomſt opofrede fig til Muſiken og ſtuderede 
denne Kunft under flere Meſtre, blandt andre den bes 
vømte Antonio Perti. Hans Fremſtkridt i Compoſitio— 
nen vare faa hurtige, at han alerede 1725 i en Alder af 
19 Aar, valgtes til Capellarift for Franciſkanerkloſteret 
i Bologna,  hvilfet Embede han foreſtod til fin Død. 
Tilfidft aabnede hanen muſikalſt Skole, ſom dengang 
var den lærdefte i Italien, af hvilken der udgik et faa mes 
get betydeligere Antal ſtore Componiſter, ſom alerede 
erkſendte Kunſtnere kappedes om at benytte hans Under— 
viisning, blandt andre den beromte Jomelli. Med det 
Talent af danne gode Diſcipler forbandt Martini Com— 
poniftens Talent. Hans Kirfemufif, men endnu mere 
hans Duetter og Canoner for Claveret og Orgelet, ere i 
ſtor Anfeelfe for deres Reenhed, Dybde og gode Smag, 
magtet der er nogen Kulde idem. Men den mefte Des 
rommelſe erhvervede Martini fig ved fine Skrifter om Mu— 
fifen, fornemmelig ved finSaggio fondamentale pratico 
di contrapunto og hans Storia della Musica, ſtjondt 
begge Værfer for os have tabt en ſtor Deel af deres Værs 
die. For det andet Verk, ſom han (od ufuldendt, havde 
han ſamlet et muſikalſt Bibliothek af 7000 trykte og 
300 fÉrevne Verker, hvorved den berømte Farinelli gavs 
mild havde underftøttet ham. Martini døde 1784 af 
Bryſtvatterſot. Som det heder har han efterladt Abbed 
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Mattei fine Materialier for at fuldføre Muſikens His 
ſtorie. 

Martini (FrederiÉ Henrik Vilhelm) practiæ Læge 
i Berlin, født i Ohrdruf i der Gothaiſte den 31te Aus 
guft 1729, dannede fig i Jena, Berlin og Frankfurt 
an der Oder, kom 17.57 tilbage til Berlin, erholdt der et 
Phyſikat, efterat han fire Aar lykkeligt havde practiferet 
i der Mansfeldſte, og døde 1778. Naturhiſtorien var 
fra hans tidligfte Yar hans Yndlingsſtudium, den opof— 

- frede han fin hele Forfattervirkſomhed øg erhvervede fig 
derved mangfoldig Fortjeneſte, da han i fit Fag befad 
meget udbredte Kundffaber og en lykkelig Jagttagelſes— 
aand. Mange gode Bemarkninger af ham finder man 
i følgende Tidsſtrifter, hvis Udgiver og fornemfte For— 
fatter han var: Gerlinildes- Magazin :c. 4 Bd., 1765, 
8; Berliniſche Sammlungen zur Befoͤrderung der Arz⸗ 
neiwiſſenſchaft, der Naturgeſchichte ꝛc. in 10 &d. 1769, 
8. (berl. Samlinger til Legevidenſtabens, Naturhiſtori— 
ens ꝛc. Befordring); Mannichfaltigkeiten, eine gemeinz 
nuͤtzige Bodenfdrift, 4 Jahrg. 1770, 8 (Mangfoldig⸗ 
heder, et almeennyttigt Ugeſtrift 2c.); Neue Mannich— 
faltigfeiten, 4 Jabrg. 1774, 8; Neueſte Mannich— 
faltigkeiten, 4 Jahrg. 1778, 8 (ogſaa efter hans 
Dod fortfat af Andre under Titelen: Allerneueſte Mans 
nichfaltigkeiten, 4 Sabrg. 1781:1785, 78). Af Buf—⸗ 
fons Naturhiftorie begyndte han at udgive en tydſt Bers 
arbeidelfe, fom ved Forbedringer og Tillæg erholdt væs 
fentlige Fordele før Originalen. Men hans allgemeine 
Geſchichte der Natur (almindelige Naturhiſtorie) i als 
phabetifE Orden og med mange Købbere, Berlin 1774, 
8, hvoraf han udgav fire Bind og fom efter hang Død 
fortſattes til det TOde, var for vidtløftig i Planen og 
blev derfor ufuldført. Meeſt Fortjenefte har hang nye 
ſyſtematiſte Conchyliecabinet 1768:178$, 10 Bind 4, 
med mange illuminerde Kobberſtykker og Vignetter, forte 
fat fra det 4de Bind af Chemnitz; et for Conchyliolo—⸗ 
gien eclasſiſt Være, der tillige for fin typographiſke 
Skjonheds Skyld, hører til de tydſke Pragtværfer. 
Martini var og Stifter af det endnu beftagende Selſtab 
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af naturforffende Venner i Berlin, ſom traadde ſammen 
1773. 

Martinique, den vigtigfte af Caraiberne ligger 
ſydligt for Dominique mellem den 14de og 15de Grad 
nordlig redde er for det mefte bjergfuld, ifær i det 
Indre. SKyfterne have en Mængde Baner og Bugter, 
hvoraf de flefte give Skibene fuldkommen Sikkerhed. 
Spanierne, ſom opdagede denne indbringende Øe, fors 
ſomte den, og indtil Midten af det 17de Aarhupdred var 
den blot Opholdsſtedet for Caraiberne, ſom begave fig til 
»Dené nordoſtlige Kyſt, da en franſt Colonie 1635 kom 
over fra St. Chriſtoph og nedſatte ſig i den ſydveſtlige 
Deel. Efter mange blodige Scener og Voldſomheder 
mellem Colonifterne og de oprindelige Beboere, udvans 
drede 6000 Caraiber til Øerne Dominique og St. Vine 
cent og 1658 vare de Franſte Herrer over hele Øen. 
Den førfte Nation, der vilde berøve dem famme, vare 
Aollænderne, men Admiral Ruyter biev dreven tilbage. 
Ligefaalidet udrettede Englænderne 1693. Det lykke— 

. des Englænderne at erobre Martinique 1761, dog fiÉ 
de FranfÉe den tilbage 1763 i Freden til Paris, Den 
faldt igjen i Englændernes Hænder 1794, og de beholdt 
den indtil Freden i Amiens 1802 gjengav Frankerig dens 
ne Colonie. Tredie Gang erobrede Englænderne den i Des 
gyndelfen af 1309 og beholdt den til Pariſerfreden 
1814. — J Begyndelſen plantede man blot Tobak og 
Bomuld paa Martinique, fiden ogſaa Cacao og Indigo. 
Derpaa begyndere man at dyrke Sufferet og fra 1718 ogs 
fan Caffeen. Cafeen paa Martinique nedſtammer fra 
Mofha i Arabien; man tæller nu over 700000 Caffees 
træer, J arver 1788 udførtes fra Martinique: Raae 
Sukkere 18,795 Centner, raffineret Sukker 137,945 
Centner; Sukfer i Topper 119,453 Centner; Caffe 
68,161 Centner; Bomuld 11,550 Centner; Indigo 
IO Centner. lerede 1776 bef€ieftigede Frankerigs 
Handel med denne Colonie 122 Skibe. Martinique 
har et Fladeindhold af 50 franſte Qvadrat-Lieues og en 
Omkreds af omtrent 34 geogr. Miles J Aaret 1787 
udgjorde Befolkningen 12500 Avide, 3000 Mulatter og 
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78000 Negerſlaver. Senere har man angivet den hele 
Befolkning til 110000. Martinique har tre faſte 
Punkter: St. Pierre, Fort Royal og Fort Tri— 
nité. 

Martyn (John), bekiendt i den larde Verden 
ſom een af de meeft udmarkede botaniſte Skribentere, 
var født i London 1649. OmendØjøndt han af fin Far 
der var beſtemt til Kiøbmand, opofrede ban fig dog ſit 
Yndlingsftudium og udgav alerede 1720 fin Overfættelfe 
af Tourneforts Hiſtorie om Planterne, der vore i Ege 
nen af Paris. For at ffrive et lignende Verk om Lon— 
dons Flora giorde han adffillige Fodreifer i denne Hoved⸗ 
ſtads Nabolaug. Siden foretog han fig vidtloftigere 
Reiſer, hvorved hang engelſte Herbarium forøgedes til 

14060 Arter, 1724 og 1725 holdt han botaniffe Fore⸗ 
lægninger i London, hvilke bleve optagne med alminders 
ligt Bifald. 1727 blev han udnævnt til Medlem af det 
kongelige Societet, ſom han fiden gjorde vigtige Tjenes 
ftev ved Indretningen af ders Bibliothek og Muſeum. 

1730 gif han ind i CEmanuel-Collegium i Cambridge for 
gandfÉe at opofre fig Legevidenſfaben; men huuslige 
Forhold og hans Kjerlighed for Botaniken afholdt ham 
derfra. Saavel i London fom i Cambridge holdt han 
Forelæsninger over Botanifen og Materia medica, og 
blev 7733 udnævnt til Profeſſor i Botaniken ved det 
ovennævnte Univerfitet. Da Londons Clima ei var gavns 
ligt for hans Sundhed forfoiede han fig til Chelfea og 
1752 til Streatham. 1761 nedlagde han fit Profeſſur, 
fom derpaa blev overgivet hans Søn. Af Erkjendtlighed 
derfor forærede han Univerſitetet fit botaniſte Bibliothek, 
fin Planteſamling, adfEillige andre Samlinger og mans 
ge Tegninger af Svampe. Hari literaire Arbeider ere 
følgende: Tabulæ synoptice ad Methodum Raia- 
num dispositæ fol. 1726, — Methodus planta- 
rum circa Cantabrigiam nascentium, 12, 1727. 
Historia plantarum variarum Decades quinque, 
et meget pragtfuldt, med mange efter Naturen malede 
og illuminerede Kobbere forfynet Verk, der havde til 
Forlober den ovenanforte Overſattelſe af dit Tournes 
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fortſte Verk, to Octavbind. Han udgav og Overſattel⸗ 
fer af Virgils Georgica og Bucolica i Proſa med Ans 
mærfninger 1745 og vifte fig derved ogfan ſom Kjender 
af den gamle Literatur. Mange Afhandlinger af ham . 
findes i Transactions of the royal society; han 

overſatte ogſaa adſkillige ——— medicinſte Skrifter 
i ſit Modersmaal. 

Martyn (Thomas) den ældfte Søn af den ſidſt— 
nævnte og ligeſaa berømt fom fin gader, blev født 1735, 
erholdt fin forſte Opdragelſe i Chelfea, "blev derpaa ovtas 
gen ſom Diſeipel i det faafaldte Emanuel : Collegium i 
Cambridge, erholdt paa Gymnaſiet i Sidney Baccalaur⸗ 
graden og fulgte endeligt fin gader ſom Profeſſor i Bo— 
tanifen i Cambridge, i hvilket Embede han vifte ligeſaa 
megen Virkſomhed fom Talent, Han holdt fine Fores 
lesninger i det engelffe. Sprog Han erholdt lidt efter 
lidt flere akademiſte Grader og blev tilſidſt udnævnt til 
Univerfiteters Forſtander. 1766 overfatte han med fin 
Collega Lettive en Beſkrivelſe over, de herculanſke Old⸗ 
ſager. Mar 1772 erholdt han. Preſtekaldet Luggershall 
i Budinghamfhire, hvilket Gan tilligemed det i Littles 
Marlow foreſtod i flere Mar. J denne Tid borde han i 
Triplow ved Cambridge, hvor han ſyſſelſatte fig med Ops 
dragelfen af fire efler fem vige unge Mænd, blandt hvilke 
og Admiral Warren befandt fig. Med een af diſſe unge 
Mænd Hartopp gjennemreifte han Frankerig, Schweitz 
og Italien. Efter fin Tilbagekomſt erholdt ban af 
Selſkabet for Skibsbygningskunſtens Fremme. Hæderge 
embedet ſom Sekreteer, og paatog fig opfordret af Bogs 
handlerne, Forøgelfen og Forbedringen af det millerſke 
Havelexicon, ſom bearbeidet af ham kom ud 1802-1307 
i 4 Foliobind. — Af hans talrige Skrifter, der deels 
beftaae af Overſettelſer, deels af egne Verker, kunne 
følgende bemerkes: Plantæ Cantabrigienses, or a 
Catalogue of plants, which grow in the county 
of Cambridge 8, 1763 — English Connoisseur 2 
Vol, 12, 1766. — The Gentlemans guide in 
— tour through France, 8, 1787. — A Tour 

SE 
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through Italy, 8, 1791. — The language of Bo- 
tany, being å Dictionary of the terms, made 
use of in that science, 3, 1793, 3d Edition 
1807. — Flora rustica 4 Vol, g8, 1792-1794 09 
flere andre. 

Martyrer, Vidner, kaldtes fornemmeligt de Bes 
kjendere af Chriſtendommen, fom i Forfølgelfernes Tider 
hellere fode fig ombringe end fornægrede deres Troe. 
Den Enthuſiasmus, ſom Troen, hvor den finder Mods 
ſtand og ſtal undertrykkes, frembringer i ædle Gemytter, 
har givet den chriſtne Kirke mange heroiſte Monſtre af 
dette Slags, og til alle Tider og i alle Egne have Religi— 
onsundertrykkelſen vakt Mod til Martyrdom oa: til Ovof⸗ 
relfe af Livet fgr Troen. Om Martyrernes Tilbedelſe 
ſee Art. Helligt. 

Maryland en Provinds af Nordamerikas forenede 
Stater (fee Nordamerika). Den beftaaer af to Halvs 
ger, ſom indſluftes af Floden Potowmak, af Cheſapeak— 
bay og af det atlantiſte Hav. Deng Fladeindhold ude 
gjør foruden Chefapeafbay 471, med famme 517 Qvas 
dratmile, hvorpag findes henved 320000 Indb. Den 
er frugtbar pan Korn, Hamp, Hor, Frugter og fornem⸗ 
melig paa Tobak. De hollandſte Matroſer gjøre meget 
af den marylandſte Tobak ifær til at tygge. . Hovedſta— 
den ev Annapolis; vigtigere ere Baltimore og Was 
fhington. | u, 

Marz⸗ (Marts) eller Maimark. Campus Mar- 
tius var en ſtor, ſmuk Eng» og Agermark i der gamle 
Rom ved Tiberen, i Nærheden af den nuværende Ponte. 
Molle. Den blev efter "den ſidſte Konges Fordrivelſe, 
hvis Ciendom den var, helliger Mars. Tillige tjente den 
Roms Ungdom til krigerſte Ovelſer. Folket forfamlede 
fig og der for at vælge fin Øvrighed; derfor prydede man 
denne Egn med Pragtbygninger og Billedftøtter. J 
Narheden fandtes Auguſts Gravminde og Pantheon, 
nu Maria rotonda. Da Franferne (486) havde erobret 
Gallien, holde de efter ger manniſt Skik deres Folkefor 
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ſamlinger under frie Himmel, hvilke efter Sammen⸗ 
fomfitiden i det Ste og følgende Aarhundreder bleve 
faldte Martsmarker. J det de Aarhundred flyttede 
Pipin den lille, Carl! den ftores Fader dem til Maimags 
ned. NMu kaldtes de Maimarker; dog blev den Slette, 
hvor de franfe Konger aarligt monſtrede deres Hær, 
faldt Martsmarken. — J Paris er Champ de Mars en 
viid, af Grave indſluttet, med en firedobbelt Réekke 
Træer paa begge Gider prydet Plads, hvor den franſke 
Livvagt og Krigsſkolens Elever holde deres Vaabensvel⸗ 
fer. Den 27de Aug. 1733 lod Profeffor Charles den 
førfte Aeroſtat af fin Opfindelfe gaae op her; og Blans 
chard gif her førftegang op med et Luftſtib den 25de 
Marts 1784. Under Revolutionen høitideligholde 
tes her offentlige Fefte; her holdtes Væddelgb ꝛc. Selv 
Ludvig 16de og hans Familie toge 1790 Deel i Arbeiz 
derne, da man gjorde Tilberedelſerne til en ſtor Folkefeſt. 
Derpaa forefaldt ogſaa her blodige Optrin. — J Aaret 
1815 valgte Napoleon Champ de Mars til Skueplad⸗ 
fen for en Maimark for de Franſke i det 19de Aarhun—⸗ 
dred. Han vilde forelægge Nationen i dens Deputerede, 
det, efter hans Tilbagekomſt fra Elba udkaſtede Tillæg til 
Forfatningsdokumentet, i Form af frankiſte Capitul— 
arier, og tillige ved en ſtor Nationalfeſt igjen vekke Fol— 
kets Begeiftring fra Revolutionens førfte Mar, og overs 
hovedet give fin anden Thronbeftigelfe i hele Europas 
Dine Retmésſighedens Characteer, for af dødajøre Wie— 
ner Congreſſens Bann af 13 Marts. Denne Maimark 
blev holdt den 1ſte Juni 1815. Ledſaget af fine Brøds 
re Lucian, Joſeph og Hieronymus og af Marſchallerne 
Soult, Ney, Jourdan og Grouchy, kjorte Napoleon 
Klokken 11 om Formiddagen fra Tuillerierne til Mars— 
marken. Efter en høitidelig Meſſe forefæfte Dubois, cen 

. afde 500 Deputerede af Valgeollegternes Centraludſtud, 
fom af Rigserkekantsleren vare foreftillede foran Thro— 
nens Trin, en Hyldingstale i det franſte Folks Navn. 
Derpaa befjendegjørde Rigserkecantsleren Nationen 
Stemmegivning over Tillægsbeflutningen til Grundfors 
fatningsfovene,  Ømendfjøndt der ingen Deputerede 

; Ji3 
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vare fra 40 Departementer, faa udraabte dog Vaaben⸗ 
herolden, at hiin Beſſlutning var antagen af det franſke 
Foſk. Nu undertegnede Napoleon den og erflærede i 
en Tale fil Forſamlingen, at han ſom Keiſer, Conful og 
Soldat havde salt af Folfet ꝛ?c. Herpaa fvoer han at 
iagttage og lade iagttage Rigets Grundlove. Den hele 
Forſamling, omtrent 20,000 Perſoner, befvarede 
denne Eed. Du paafulgte et Te Deum. Derpaa hæs 
vede Bonaparte fig paa en i Midten af Maimarken ops 
vettet. Throne og uddeelte Ørnetil Nationalgarden og 
Land og Sømagtens Soldater, ſom bataillongs og eſka⸗ 
dronsviis omgave hans Throne og traf op for ham: Med 
Indbegreb af 27000 Nationalgarder udgjorde de 50000 
Mand. Efter denne politi » militære » religtøfe Feſt, 
ſammenkaldte Napoleon hoikideligt — — og de Des 
puteredes Kamre. ; 

Maſaccio, hvis egentlige Navn er Tomaſo Gui⸗ 
di, var cen af de eldſte og beromteſte Meſtre i den flos 
rentinſte Malerffole. Han ſkal være født 1402 i St. 
Giovanni i Vald'arno. Han bragte Kunften ved et eget 
Sving faa vidt, af man i Legemets Bevægelfer ei alene 
faae det blotte Skin af Liv, men og Sſelens Bevagelſer. 
S Kirfen del Carmine i Florents findes nogle fortrins 
lige Bærfer af ham; hev har han med talende Udtryk 
fremſtillet Apoſtlerne Petrus og Paulus , "hvorledes de 
blive fordømte i Fengſelet. Baldinucci har nøiagtigt 
beſtrevet hans Levnet. og t adfEilligt berigtiger Vafari. 
Begge fætte ham blandt de førfte Kunſtnere, ved hvile 
det Haarde, Ufuldkomne og Vanſkelige i Kunſten fors 
mindſkedes og Liv og Udtryk legemliggjordes. 

Maſaniello, egentligt Tommaſo Aniello, var født 
i Amalfi og nærede fig ſom Fiſker, Fiſte og Frugthandler 
i Neapel. Omendfkjondt han levede i ftørfte Fattigdom, 
havde han dog en høi, ftolt og virkſom Aand. Kjerlig— 
hed til Friheden og gjentagne levende Yttringer over den 
grendſelsſe Undertrykkelſe, Kongeriget Neapel i lang 
Tid havde maattet taale af Spanierne, havdt- fEaffet 
ham et ſtort Partis iblandet Folket, der beundrede hang 
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Driſtighed. Der behøvedes blot en Anledning for at fee 
ham fremtræde ſom Hovedet for et ſtort Partie, og denne 
indtraf 1647. Maſaniello havde bragt en Kurv Frugs 
ter til Staden, af hvilfen Toldbetjenterne forlangte Ac-z 
cife. Han vægrede fig, og, da de drev pan ham, faftes 
de han fig paa Jorden og kaldte Folket til Hjelp mod" des 
reg Voldſomheder. Strax forfamledes en oprorſt Hob, 
i hvis Spidfe han trængte til Acciſe⸗Bureauet med det 
Udraab: ;, Kongen leve, men Fanden i Wold med den 
flette Regjering.“ Herfra løbe Oprørerne til Vicefons 
gens, Duca de Arcos's Slot og forlangte af ham at han 
fEulde tage Maſaniello til Collega. Folket var ei mins 
dre forbittret mod Adelen end imod Spanierne. Forgje— 
ves føgte Cardinal Filomarini, Erkebiſtop af Neapel, at 
berolige de Rafende, forgjeves ankom Johan af Pſterrig, 
med 22 Galeier i Havnen, Oprøret tiltog ſtedſe. Mafanis 
ello, fom var bleven Stadens Gouverneur, [od 60 af de 

anſeeligſte Palladſer lægge i Aſke, uden af man reddede det 
mindſte. Alle Tegn paa Kongemagten forſpandt. Blod⸗ 
bad fulgte paa Mordbrenderie. Maſaniello manglede 
hverken Mod eller Veltalenhed, men alt var ham miss 
tænft og. Døden fulgte paa hans ringeſte MistasÉe. 
Syv Dage forløb under diffe Rædfler indtil man endelig 
talte om Fred. - Man kom overeens om at Frugtacci— 
ſen ſtulde gandſte afſkaffes og de gamle Friheder igjen, 
indføres. - Kongen af Spaniens Bekraéftelſe lovedes ins 
den en vis Tid. Maſanielleo nedlagde derpaa Vaaben 
og vendte uden at fordre nogen Belønning eller Ud mær» 
kelſe tilbe,e til fin forrige Stand. Men desuagtet 
beholde han megen Anſeelſe og vifte fin Herſkeſyge og fin 
Stolthed ved mange Leiligheder. Vicekongen, der als 
deles ikke tenkte paa af opfylde fit Løfte, fattede den Des 
flutning at rydde Mafaniello af Veien. Han indbød 
ham tilfig og blandede ſandſynligviis Gift i hans 
Viin; den dræbte ham vel ikke, men Maſaniello blev 
ligefom raſende, hvortil dog og hans Lidenſtab for hid— 
ſige Drikke maa have bidraget. Den Ulykkelige løb 
igjennem Neapels Gader, ſtjod fine bedfte Venner og 
begik de yderfte Udfvævelfer, Folket fom nu i fin Red: 
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der troede at ſee en nye Undertrykker og tillige opbrag— 
tes imod ham af hans Fiender, ſtrommede hobeviis imod 
ham, tiljublede Vicekongen Bifald og forlangte Maſa⸗ 
niellog Dod. , Han flygtede til et Carmeliterkloſter, men 
fire Sammenfvorne, fordums Venner af ham, ſtyrtede 
fig over ham og fældede ham ved en Kugle (1647). Lis 
get blev mishandiet af den rafende Møbel. Men fnart 
yttrede Vicekongens ſande Tenkemaade fig, og, da en Dag 
Brødet var ufædvanlig lidet, frygtede Folket Fornyels 
ſen af de forrige Undertrykkelſer og begyndte Urolighe— 
derne paa nye. Man erindrede fig nu igjen den Frihe— 
dens Martyr, fom man felv havde opofret. Hans 
Mordere bleve et Offer for Folferaferiet, men hans Le⸗ 
geme blev begravet med de ftørfte JEresbeviisninger, 
døg tillige under den ſtrekkeligſte Tumult, og i nogen 
Tid holde for helligt. Neapel blev endnu længe Skue— 
pladfen for urolige Optrin; men Folket udrettede derved 
intet videre. — Meißner har behandlet denne Begiven⸗ 
hed i Form afen Woman; og Digteren Ingemann har 
ſtrevet er Sorgeſpil under Titel Mafaniello: 

Maſcov (Johan Jacob) en berømt Publicif og 
Hiſtoriker, blev født i Danzig 1689, ftuderede i Leips 
zig, blev der, da han var kommen tilbage fra fine Reis 
fer, 1714 Collegiat i det lille Fyrſtecollegium, erholdt 
1718 den juridiſte Doctorværdighed i Halle, blev 1719 
overordentlig Profeffor og Raadsherre i Leipzig, og fiden 
efterhaanden ordentlig Profeſſor i Jura og i Hiftorien, 
Biſidder i Confiftoriet og Overhofretten, Car»nicué og 
Dechant i Stiftet Zeitz, Hof⸗ og Juſtitsraad, Stads⸗ 
dommer og Proconſul. Han døde 1761. Han har 
erhvervet fig varige Fortjenefter af den tydffe Rigshiftos 

rie og af Statsretten. Han bragte, faavel ved fine tyds 
fÉe ſom latinſkeſSkrifter, mere Intereffe i dette Studium, 
da han godtgjorde alt, underſtottede det med gyldige 
Beviſer, drøftede, ordnede og foredrog behageligt og 
tydeligt. Hans Rygte drog mange Studerende af de 
hoiere Stander til Leipzig, hvilfe han undervifte i 
Statsretten og i Hiftorien. Hans fornemſte SÉrifter 
ere: 1) Abriß einer vollſtaͤndigen Hiftorie des deutſchen 
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Reichs, Leipzig 1722-1730, 4, ogſaa under Titelen: 
Einleitung zu der Geſchichte des roͤmiſch deutſchen Reichs 
1752, 4; 2) Geſchichte der Deutſchen bis zu Anfang der 
fraͤnkiſchen Monarchie, Leipzig 1726, 4, 2 Dele; ſam⸗ 
meſteds 1737, 45 dette hans Hovedvark blev ufufdende. 
Som Fortſettelſe hertil høre tre laiinÆe Commentarii 
de rebus imperii romano-germanici, Lipz, 1747, 

48 og 53; 3) Brincipia juris publici imperii rom, 
germ, Lipz, 1729, 83 Ed. VI studio Franckii, 
Lipz, 1769. Denne t fin Tid yndede Lærebog i Stats⸗ 
retten, blev brugt paa mange Univerſiteter og oplyſt ved 
Commentarer. 

Maſiniſſa, en berømt Konge over Maſſylierne i 
Numidien. Han blev opdragen i Carthago. Alerede 
i en Alder af 17 Aar vige ban en heltemodig Taps 
perhed mod den numidiſte Konge Syphax, fom have 
de forbundet fig med Romerne. Efter at han havde flas 
get denne gif han med Carthagenienferne over til Spas . 
nien for at fægte med dem imod Romerne. J Forſtnin— 
gen var Lyffen ham gunftig, men fiden blev han felv tils 
ligemed Hasdrubal og Mago flagne ved Betula af den 
ſtore Scipio, hvorvaa han underhandlede med Romerne, 
Smidlertid var Mafiniffas Fader død, og Mezetulus, 
en Fiende af hang Huus, havde bemægtiget fig Herres 
dommet unter Ravn af Formynder. aa Efterretnin⸗ 
gen herom ilede Mafiniffa tilbage til Afrika og var faa 
ſykkelig at erobre fir Fedrenerige. Carthago og Syphax 
havde imidlertid forfonet fig med hinanden og Hasdrubal 
havde givet Syphax fin Datter Sophonisbe, fom forhen 
var lovet Maſiniſſa. Ophidſet af Hasdrubal angreb nu 
Syphax Maſiniſſa og flog ham ſaaledes, at han med faa 
Ryttere maatte flygte til Bjerget Balbus. Syphax 
erobrede derpaa hele Maſſylien og fendte fin Feldtherre 
Bochar imod Maſiniſſa, der blev faaledes bragte i Knibe, 

at han fun undkom haardt faavet med fire Ledfagere, ved 
at fætte over en hurtig Flod. Da to af hang Ledfagere 
druknede ved dette Foretagende, troede man at Maſiniſſa 
havde havt ſamme Skjebne. Men denne havde tillis 
gemed de fo andre ſtjult fig ien Hule, hvor han levede 
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af Rov tndtil hans Saar var legt. Derpaa begav han 
fig til Grændferne af Maſſylien, hvor mange af Sndvaas 
nerne floge fig til Gam, hvorved han faae fig et alene 
iftand til at erobre fit Arverige tilbage, men endog gjore 
et Indfald i Maffæfvlien.  Syvhar rykkede igjen imod 
ham og flog ham faa aldeles, at Mafiniffa fun med 70 
Ryttere undkom til den lille Syrtis. Her oppebiede han 
Romernes Ankomſt til Afrika. Carthago bevægede nu i 
fin Trængfel Syphax tif af gjengive Maſiniſſa fir. Rige 
for at vinde ham; men det. ykkedes ikke. Han fødte 
vel for er Skins Skyld til Hasdrubal med fit numidiffe 
Rytterie, men havde fra Tid til anden hemmeligt Sams 
taler med Scipio og forraadede ham Fiendens Planer 
indtil han offentligt traadde paa hang Partie. Nu lykke⸗ 
des det ham at faae Hevn over Syphax. $ Forening med 
Romerne flog han ham flere Gange, forfulgte ham til 
hans eget Land og tog ham endeligt felv tilligemed hans 
Søn til Fange, Derpaa fuldførte han Erobringen ved 
at tage Hovedfſtaden i Beſiddelſe. Herved faldt og 
Sophonisbe i hans Magt. Omendffjøndt han havde bes 
flutter at firaffe hende for hendes Utroſkab, vaagnede dog 
hans førfte Kjerlighed, da hun for hans Fødder bad om 
Døden, det ene funde befrie hende fra et haanligt Fans 
genffab hos Romerne. — San valgte hende til fin Ge 
malinde, i den Mening, derved at berøve Romerne al 
Ret til hende; men han bedrog ſig. Scipio erÉlærede 
ham i en hemmelig Samtale, at hans Wgteſkab ei funs 
de væregyldigt, da Sophonisbe var Romernes Fange. 
Den ulykkelige Fyrfte, der gandſte befandt fig i Romer 
nes Vold, faae nu intet andet Redningsmiddel for hen—⸗ 
de end Doden. Han fendte hende Giftbageret, ſom 
hun tomte med den Yttring, at hun gjerne døde, da det 
fÉeete paa hans Befaling, at han havde været hendes 
farfte og ſtedſe eneſte Kjerlighed. Scipio ærede Maſi— 
niſſas Smerte og føgte at formilde den ved glimrende 
Hedersbeviisninger. Han udnævnte ham høitideligt 
til Konge foran den forfamlede Hær, overgav ham en 
Guld Krone, en curuliſk Stol ꝛc. og bevirkede Kongeværs 
dighedens Bekreeftelſe hos Senatet. Maſiniſſa blev 
ved den romerſte Hær og erhvervede fig nye Laurbær i 
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Slaget ved Zama mod Hannibal, J Freden med Cars 
thago fif han et alene alle fine forrige Befiddelfer tilbage, 
men og en Deel af Syphax's Rige. Hans Had mod 
——7 vedvarede, og han gjorde fiden paa denne Stats 
Bekoſtning mange Erobringer, hvori Romerne befræfter 
de Gam. Nogle Aar før Udbruddet af den tredie punis 
ffe Krig kom det til offentligt Brud mellem Maſiniſſa og 
Carthago. Kongen blev Seierherre trods fin 80 Aars 
Alder. Mid Slutningen af hans Liv begyndte den 3die 
puniſke Krig; da Mafiniffa følte Dodens Narmelſe [od 
han Scipio Wmilianus fomme til fig og gav ham Fulds 
magt af træffe ſaadanne Anſtalter med Riget, fom han 
anfaae for bedft til hans Børns Fordeel. Han døde tern 
Alter-af 90 Jar og efterlod ſig Roes ſom en tapper og ops 
lyſt Fyrſte. Han gjorde fine Underfaatter mere fæs 
delige og lærte dem at Fjende Agerdyrkningens For⸗ 
dele. 

Waffen (Jernmaſken). Med dette Davn betegner 
man en ubefjendt Sange, fom under den ſtorſte Hemme— 
lighed blev bragt til Slottet i Pignerol og derfra til Øen 
St. Margarethe, ' Det var en Mand af meer end fæds 
vanlig Storrelſe og meget veldannet. Hans Huud var 
meger blød, men noget bruun. Han yndede fiint Linse 
ned, Kniplinger og Flitterſtads, fpillede paa Guitarre og 
forraadede en meget god Opdragelſe. Hans Stemme 
var indtagende. Han flagede aldrig over fin Tilſtand 
eller [od fig mærfe med hvo han egentligt var.  Naat 
han var ſyg og en Læge maatte beføge ham, og, naar 
han blev blev bragt fra et Sted til er andet, bar han en 
Floiels Maſke, der var ſaaledes indrettet med Fjedre, at 
den tillod ham at fpife og drikke. Der var givet Befaling 

"at dræbe ham, naar han demaſkerede fig; dette var ham. 
fun tillade, naar han var alene. Han underholdt ſig da 
med at træffe Sfjæghaarene ud med en Staaltang. 
Han blev 1 Pignerol indtil Commandanten paa Slottet, 
Saint Mars, em betroet Officier, fif Statholderſka⸗ 
bet over Øerne under Vinden og tog ham med. derhen, 
Da den famm e fiden blev Commandant i Baftillen, fulg- 
te hans Fange ogſaa derhen med ham. dette Fangſel 
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fik han en faa god Bolig ſom muligt. Man nægtede 
ham Intet af hvad han forlangte. Man gav ham de 
ſmukkeſte Klæder, de koſtbareſte Spiſer og Gouverneuren 
tog altid Hatten af, naar han talte med ham og ſatte ſig 
fjelden i hans Nerverelſe. Marquis Louvois, ſom bes 
ſogte Gam paa St. Margarethe før hans Afreiſe til Pa⸗ 
rig, opførte fig mod ham med en Agtelſe, der grændfede 
til Wrefrygt. Det er Forunderligt, at ingen Mand af 
Betydenhed favnedes i Europa efter hane Heftelſe. Paa: 
St. Margarethe bragte Gouverneuren ham ſelv Spiſe 
93 begav fig bort, efterat han omhyggeligt havde lukket 
til for ham. Engang ſtrev den Fangne paa en Sølvs 
fallerfen med en Kniv og kaſtede Tallerfenen ud af Vin 
duet hen imod et Fartsi, der lage ved Bredden, tæt 
ved Foden af Taarnet. Fifferen, ſom Fartoiet tilhørte, 
tog den og bragte den til Gouverneuren. Forfardet 
fpurgte denne om han havde læft hvad der ſtod paa eller 
om nogen havde feet det. Jeg fan ikke læfe fvarede, 
Zifferen, og Syngen har ſeet det. Manden blev forſt 
frigiven, efterat Gouverneuren havde overbeviift fig 
om Sandheden i hang Udfagn. La Grange Chancel 
fortæller i et Brev til Forfatteren af Année literaire, 
at, da Saint Maré førte Sernmaf£en til Baftillen, ſtal 
den Fangne have ſpurgt: „Vil Kongen mit Liv?” 
Hvorpaa hiin ſvparede: „Nei min Prinds, deres Liv 
er ſikkert; lad dem fun roligt fore.“ — Jeg har, leg⸗ 
ger hiin til, hørt fortælle, af en vig Dubuiſſon, der lige— 
ledes var fangen i Baftillen og paa St. Margarethe, at 
han tilligemed nogle andre Fanger befandt fig i et Værels 
fe lige under den Ubekjendte, og at de ved Hjelpaf Ka⸗—⸗ 
minen funde tale med ham. Paa Spørgsmaal fra deres 
Side, hvorfor han faa haardnakket fortaug fit Navn og 
fin Skjebne, fEal han have fvaret, at denne Meddelelfe 
vilde fofte baade ham og dem Livet. Alt bevifer at 
Jernmaſken var en hoiſt vigtig Fange. Hans Heftelſe 
indtræffer efter Sammenligning af flere fadta mellem 
Aarene 1666 og 1671. Fraden Tid til 1687 var han 
i Wignerof, derpaa indtil 1693 paa St. Margarethe, i 
et eget dertil opbygget Fængfel, og fra den 18de Sept. 
1698 til fin Dod, 19de Nov. 1703 i Baſtillen. Han 
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døde efter en Sygdom af faa Timer, Hans døde Legeme 
blev ſaaledes tilredt, at det var umuligt at kjende noget 
paa det. For at tilintetgjøre altibvad han muligviis 
funde have fEjult noget Sted for af give Efterretning 
om fig, opbrændte og forſtyrrede man alt hvad han havde 
brugt, underføgte Gulvet og hvidtede Loftet og Væggene 
i hans Fengſel. Paa Dødgatteften blev han faldt 
Marchiali og hang Alder fat til 45 Aar. Selv havde 
han fort før fin Død fagt til Lægen, han troede han var 
60 Aar gammel. Baſtillens Regifter, der conftaterede 
hang Ankomſt i dette Slot, borttog man, omendſtkjondt 
den ei angav noget Kjendetegn, ſom man feer af en Co⸗ 
pie, der bevaredes deraf. Sporgsmaalet, hvo denne 
Fange var og hvilke Grunde, der have bevæget Ludvig 
14de til at paavaffe ham med en faa mageløs Omhygge⸗ 
lighed og Delgsmaal paa hang Stand, uden at lade 
ham myrde, er befvaret paa forfjellig Maade. Men 
overveier man pan den ene Side netop diſſe Omftændig hes 
der og kaſter man paa den anden Side et Blik paa det 
Forhold, dev fandt Sted imellem Ludvig 13de og hang 
Gemalinde, og fager Henſyn til at de levede 23 Aar 
i ICgteffab uden Børn og 12 Aar uden al agteſta— 
beligt Samqvem, at Dronningen: var en galant Dame, 
der ſtod i fortrolig Forbindelſe med flere Mænd, med fin 
Gemals Broder, med Buckingham, Montmorency, 
Mazarin, Ranzau, faa bliver det meer end ſandſynligt 
Jat den Fangne var en ældre Broder af Ludvig 14de. 
Forfatteren af en 1790 udfommen Afhandling om 
Jernmaſken har godtgjort dette næften til Vished. Min— 
dre gyldigter hans Beviis for at Buckingham fEulde 
være Fader. En mærfelig Omftændighed ved dette 
Sarſyn er det, af, uagtet den. Ubekjendtes lange Fans 
genſkab, og uagtet Cen og Anden dog maa have været 
Medvider i Hemmeligheden, dog Ingen har vovet at 
give ellev efterlade nogen Oplysning derom. 

Maſtkelyne (Nevil), en berømt engelſk Lerd og 
Aftronom, var født 1731 og døde 1811. Efterat han 
alerede tidligt havde givet Beviſer paa fin Duelighed 
ſom Mathematiker og Aſtronom, blev han ſendt til Bar⸗ 
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bados for at prøve Harriſons Marine⸗Tidsmaaler, hvor⸗ 
for Opfinderen gjorde Fordring paa den af Parlamentet 
udſatte Priis. Hans førfte Vært var the british ma- 
riners guide 1763, hvorved han faa fuldkomment 
grundede fin Heder, af han efter Nathanael Blif's 
OMod 1765 blev udnævnt til fongelig Aſtronom. J Aas 
vet 1767 udfom hans Beretning om Harriſons Uhr. J 
Aaret 1774 udgav det kongelige Selføab'i eet Foliobind 
hans Tabeller for at beregne Fixſtjernernes ſynlige Sted 
og reducere Jagttagelſerne ved Planeterne. Af hans 
aftronomiffe Sagttagelfer udkom det førfte Bind 1776, 
og dette vigtige Vark blev ſiden fortfat paa Kongens, 
Befaling. $ Aaret 1792 ſtjenkede Maſtelyne Publis 

kum fine fortrinlige Logarithmetabeller, hvilke den us 
trærtelige Michael Taylor har fortfat til paa nogle faa 
Blade nær. Han tilfoiede en mefterlig Indledning, 
hvorved Varket blev e£ fortræffeligt Heelt. Saa ud- 
merket Maſtelyne var ſom Lerd, faa agtværdig var han 
ſom MennefÉe for fin Redelighed, Føielighed og Fors 
dringsloshed. 

Maſter, Anſigter forfærdigede afPap eller en anden 
let Materie, eller og hele hule Hoveder, hvis almindelige 
Brug nuomſtunder kun finder Sted ved Carnevalsforly— 

ſtelſerne og paa det italienſte egentlige Folketheater, has 
ve deres Oprindelſe i den fjerne Oldtid, Her bleve de 
fornemmeligt brugte ved Proceffioner og Indvielſer i 
Bacchus's Orgier. Ligeſom der ved Indvielſen i diſſe 
Orgier gaves tre Grader: Satyrernes, Silenernes og 
den ſtjeggede Bacchus's, faa havde og hver Grad fin 
eiendommelige, den characteriſerende Maffe. Man fin: 
der dem meget hyppigt fremſtillet paa de gamle Vafer. 
Wed denne religioſe Betydning, ſom var Oidtidens Mar 
ſker egen, er det ei paafaldende, at Mafferne, da hiin 
ei endnu havde tabt fig, i Forbindelſe med Phallus, 
Frugtbarhedens Symbol, brugtes fom et virkſomt Mid— 
del mod Troldom. Engammel Forfatter forklarer denne 
Troldom fordrivende Kraft derved, at deres latterlige 
fortrukne Udſeende, der traf Hexemeſtrenes ſtadelige 
Blik paa fig, afvendte ſamme fra de Perſoner, der bare 



Maſ 505 

Mafferne. Deraf fan man maaſkee forklare de. ældfte 
Maſkers gyfelige Banffabning og vidt opſpilede Mund. 
Men det var umuligt for Græferne , Hvis Hoieſte i al 
Virken og Tragten var Skjonhed, ei at lade deres fors 
ædlende Yndflydelfe virke ſelb paa Mafferne, og faales 
des opkom endelig og af hine unaturlige Maſtebilleder 
mere behagelige Silen: og Satyrmaffer og mangehaande 
andre yndigt ſpogefulde Kunſtnerphantaſier, der lide ef— 
ter lidt foranledigede Groteſten og Arabeſten. Ligeſom 
den græffe Tragoedies Oprindelſe ſtager i den nøiefte 
Forbindelſe med Bacchus's Dyrkelſe, ſaaledes vare og 
Maſkerne brugelige i famme lige fra Begyndelſen. Hvo 
der førft har indført dem i Comoedien, hvor de dog ogs 
fan ſnart bleve almindeligt antagne, er ubekſendt, Man 
vilde tage Feil, hvis man foreftillede fig de græffe Mars 
feer aldeles ſom de nuværende italienſte; iſtedet for at 
biffe almindelige fun bedekke Anſigtet gik hine over hele 
Hovedet. De vare forfEjellige efter Perſonerne, der 
fEulde foreftides ved dem. De havde for det mefte meget 
ſtore Mundaabninger, fom indvendig vare forfynede med 

detalſtenger og andre [ydende Legemer fot at forftærfe 
Tonen af Skueſpillerens Stemme; en Omftændighed 
derved den hele Indretning af de Gamles Theatre og 
ſammes uhyre Dimenſioner, var meget henfigte mæsfig. 
Kunſtdommere og faa kaldte Kunſtkjendere ifær franſte, 
have uden alt Henſyn til det græffe Theaters Eiendom— 
meligheder, havt meget at udfætte paa Brugen af 
Maffer i de Gamles Skueſpil, fordi al Mimik derved 
tabes, faavelfom den Sfuefpilleren til: Udtryk af Lis 
denfEaber nødvendige Bøielighed i Stemmen. De bes 

tenke ei, at, da de Gamles hele tragiſte Mimik frem 
for alt var rettet paa den høiefte Ynde og Værdighed 
oa: var idealſk, maatte den Fremftilling af det Indivi— 
duelle, hvori de nyere fætte Skueſpillerkunſtens Hoie— 
fte, være det fidfte, efter hvis Fremſtilling deres Thea— 
ter tragtede. — ,,Græferne vilde hellere tabe noget af 
Livligheden i Fremftillingen end af SFjønheden. Brus 

gen af Mafferne fan ifølge heraf ei blot retfærdigajøs 
reg, men var aldeles væfertlig, og langt fra, at den 
fEulde værer en Nodhjelp, vilde Græferne ufeilbarlige 

- 
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med Ret, have erklæret det for en Nodhjelp at fade 
en Sfuefpiller med almindelige uædle ), i al Fald 
med alt for individuelle Trak fpille en Apollo eller Here 
cules; de vilde endog anfeet dette for en fard Vand— 
helligelſe.“ Hertil kommer, sat vor Tids Mimi vel 
for Størftedelen vilde vævet tabt for Græferne paa deres 
coloffale Theatre, Som det romerffe Theater næften é 
alle fine Beſtanddele var beregnet paa Efterlignelfe af 

. Det græffe, faa tilføjede det og fun lidet i Maſternes 
Brug. Hoiſt intereſſant og ifær ved de talrigt tilføiede 
Kobbere underviſende er det italienſte Verk af France— 

ſco de Ficoponi om Romernes Theaterſtykker og comiſte 
Perſoner. Kunder italienffe comifÉe Folketheater, den 
fasfa!are Commedia del arte, gjør endnu i den 

umiddelbare Forbindelſe, hvori den Kaaer med de gam— 
melvomerffe Mimer og Pantomimer, Brug af Maſker⸗ 
ne. Thi hine Roms Farcer (Gjogleſpil), der ei behøs 
vede nogen ſynderlig lærd og digterſt Dannelſe, kunde 
afbrudt ogfaa vedligeholde fig under Barbarernes Herres 
dømme. Harlekin i fin brogede Dragt og med fit glat⸗ 
ragede Hoved, ſynes dt være det ſamme Slags Maffer, 
faſtſtaaende comiffe Theaterperfoner, fom de Gamle 
kaldte Planipedes. Benavnelſen Zanni, ſom de bede 
ſte italienſte Skribentere give Harlekin, og ſom beviis— 
ligt nedſtammer fra det latinſke Ord Sannio, hentyder 
paa ſamme antife Oprindelſe. Italienernes øvrige 
ftaaende Theatermaffer, Pantalone, Burattino, Doctor 
Gratiano, Capitain Spavento og nogle andre fynes at 
være af moderne Opfindelſe. Ruzante fan anfees for 
den, der (1530) førft indførte diſſe Maffer. Carnes 
vals Maſkeraderne gave ham ſandſynligviis Ideen til 
ſine Perſoners Dragt oe Characterer. Den Idee, at 
lade dem tale i forſkjellige Dialecter (Pantalone i 
den Venetianſke, Doctor Gratiano i den bologneſiſke 
26.) kunde han takke Plautus for. J anden Deel af 

*) Kan man vel antage at de ſmagfulde Græfer 
vilde vælge en Skueſpiller med uædle Træf til 
at foreftille Apollo ? g 



Maſ 507 

Riccobonis Hiſtorie af det italænffe Theater finder 
man, meget gode og nøiagtige Kobberſtik af den 
italienffe improviſerede Comoedies ſtaaende Thea— 
termaſtker. 

Maſtiner er enhver kunſtigt ſammenſat Ting 
uden Liv og egen Bevægelfe, der tjener ſom Middel til 

at opnaae en udvortes Henſigt, ifær naar udvortes et 
Slags Bevægelfe meddeles den ved medaniffe Love 
(fom et Uhr); i mere indffrænfet Forftand et fams 
menſat QærÉtai, der tjener til at lette eller frembringe 
en Bevægelfe (Molleverk, Sluſeverk 26.)  Maffinerie 
kaldes flige Vorkers kunſtige SIndrstning. Man overs 
fører Ordet Maſkine ogſaa paa Menneſket, og fore 
ftaaer derved et Men neſke, der fun fænfer og handler 
efter udvortes Drifter og ligefom blot ved udvortes 
Paavirkning, følgelig uden Aandens Selvvirffomhed. 
Maffinvæfeneté Theorie udgjor den practiſte Mechanik. 
Hertil har man en fortræffelig Anviisning i Poppes Ens 

cyclopoedie over hele Maffinvæfenet eller fuldftændig Un— 
dervtisning i den practiffe Mechanik, 6 Dele, J den 
epiffe og dramatiſte Poeſies Verker bruaer man Ordet 
Maſtiner om alle hine uden for. vor Erfarings Kreds 
hentede Veſener, ſom Guder, Engle, Djevle, ans 
der, Troldmænd, Feer ꝛc., ved hvis Sndførelfe deels 
det Forunderlige i Fremſtillingen forhoies deels ellers 
uopløfelige Knuder opløfes. Udtrykket er tager af den 
græffe Skueplads, hvor Guder og Gudinder stil dette 
Brug fædvanligt fom frem i Flyvemaſtiner f. E. i Curis 
pides's Son og Hippolytos. Alerede Horats gav fin 
Tids dramatiffe Digtere det gode Raad: Ingen Gud 
maa blande fig i Handlingen, naar ei Knuden gjør hans 
Mellemkomſt uundgaaelig nødvendig og er ſamme værdig. 
Maar man deraf flutter at hvad Wfthetiferen kalder Mar 
fEine blot har Henſyn til Knudens Udvikling faa har man 
gandffe Ret. Imidlertid har man udſtrakt Udtrykket 
videre og overført det paa det epiffe Digt, hvor man kal⸗ 
der alle højere medvirkende Veſeners Maffiner. Man 
har ſpurgt om diſſe ere ſamme væfentlige eller ei. Fordi 
de forefomme i Homers Digte, har man troet faa faſt 
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paa deres Uundværlighed, at man, imod al Folketroe, 
hellere ved de koldeſte perfonificerede Abftracta bragte 
Kulde over hele Fremſtillingen end udelod dem. At dette 
dog fan ſkee uden al Skade, ja endog til Fordeel for det 
eviffe Digt har Goͤthes Hermann og Dorothea viift os. 
Kun vilde man paa den anden Side igjen gaae forvidt 
ved at paaftaae de maatte overalt blive borte. Om Mar 
fEiner hos os kunne bruges i Dramaet er vel afhængigt af 
det behandlede Stof, om dette er taget af Religionen, - 
den romantiſke eller naturliige Verden. J Stoffer af. 
den naturlige Verden vilde de altid have noget anſtode— 
ligt. Men felv i de indre Stoffe maae de ei mangle den 
indvortes og pſychologiſte Sandſynlighed. 

Maſon (Qilliam) en udmærket engelÆ Digter 
blev født i Qull i Yorkſhire 1725 ,. hvor hans Fader 
var Præft. Han ftuderede van Johannes⸗-Gym— 
naftet i Cambridge, blev 1747 Collegiat ved den høie 
Skole i Pembrofe, 1749 Magiſter, blev ordineret 
1754 og fort derpaa kongelig Capellan og Præft i Afton 
i Yorkſhire og endelig Precantor og Canonicus ved Doms 
kirken i York. Man har mange Digte af ham, blande 
dem to Sorgeſpil, hvori han bringer det græffe Cher paa 
Skuepladſen; en Samling af Oder, adffillige Elegier 
f. Er. Iſis, den engelffe Have, et didaktiſt Digt 0. a. 

Ved Udbruddet afden amerifanffe Krig vifte han fig ſom 
en varm Forfægter af Friheden. Efter Admirals Kep— 
pels Frifjendelfe digtede han en Ode til. Soofficiererne, 
hvori han heftigt dadler Fiendtlighederne mod. den 
trangatlantiffe Deel af Menigheden... Da Pitt fom 
fil Statsroeret hilfede han ham med en Øde og faae i 
denne Minifter en Himmelſendt til at læge Statens 
Saar og forbedre Parlamentsindretningerne. J en fon 
nere Alder, da den franffe Revolutivns forſte Skrak 
udbredede fig overalt og Mafon var kommen til en ro— 
lig og betydelig Ciendom forandredes hans Grundfæts 
ninger og han fÉrev et Tilbagekald til Friheden (Pali- 
nody. to Liberty). Han var en Ven af den berømte 
Gray, hvis Digte han udgav efter. Grays Død tilliges 

… med en Levnetsbeſtrivelſe og Digterens Breve, Han 
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har og forferdiget Indſkriften paa Grays Monument i 
Weſtminſter Abbedie. Hans Embede ſom Pracantor 
ledede hans Opmerkſomhed meget naturligt paa Mufis 
ken. Reſultatet af hans Betragtninger over denne 
GjenTand er et hiſtoriſt og eritiſt Forſog over den engels 
(fe Kirkemuſik, hvilken gan anhefafer den + — Sim⸗ 

pelhed. Maſons Digte udmærke fig ved Liv og Elegans 
og en fortrinlig reen Moral. Han dode i April 1797. 
Man har opreitet Gam en Mindetavle blandt Digterne i 
Weſtminſter⸗Abbedie. 

Maſora er Navnet pan en Samling af forſkjellige 
critiſte, grammatiſke og exegetiſte Bemaerkninger over 
detgamle Teftamentes Beger af jodiſke Lærde fra det 

tredie og følgende Aarhundreder efter Chrifti Fodſel. Ef— 
terat diſſe lang Tid havde fortplantet fig blot mundtligt 
(deraf og Navnet, der betyder faa meget ſom Tradition), 
bleve dei Begyndelſen af det 6te Aarhundred forenede i 
denne Samling i Tiberias, hvor der dengang fandtes et 
berømt jodiſt Akademie, og fenere fra Tid til anden 
Å gede med nye Tilfætninger. Man delev den i den 

e og lille Maſora; den førfte indeholder den hele 
ge pak egne for fig beſtaagende Bøger, den anden et 
et Udtog af hine Bemarkninger, ſom blev tilærevet é 
Randen af de bibelffe Bøger. Den er vigfig for det 
gamle Teſtamentes CritiÉ formedelft Optegnelſen af de 
forfEjellige Leſemaader og indeholder ogſaa mange fors 
trinlige Bidrag til enfelte Steders Forklaring. Men 
desværre tabte ogſaa ſammes Forfattere og Samfere fig i 
de mgøifommefligfte og unyttigſte Uberndeligheder, talte 
Verſene, Ordene, ja felv de enkelte Conſonanter, ops 
føgte de mellemſte Ord og Bogſtaver i enhver Bog, bes 
mærfede de Vers hvori alle det hebraiſte Alphabets Cons 
ſonanter forekomme ꝛc. Da Samlingen, deels formes 
delſt de efterhaanden tilkomne Tilſotninger, deels ved 
Afſkrivernes Skjodesloshed vare komne iden ftørfte Hor: 
den, faa bragte R. Jacob Ben Chajim dem igjen i Or— 
den for den venetianſte Bogtrykker Daniel &omberg i 
Begyndelſen af det 16de Aarhundred (biblia rabbinica 
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hebr, Venez. 1518, 1521, 1525-1529, Fol.), og 
hundrede Aar efter fuldftændiggjorde Job. Buxtorf den 
ældre fin Forgjengers Arbeid (Bafel 1618, ol.) 

Maſſachuſets en Provinds i den nordamerikanſke 
Friſtat, indbefatter det egentlige Maſſachuſets og Pros 
vindfen Main, hvilfe tilfammen udgjøre over 2000 
QJvadratmile-med omtrent 8Ccoooo Indbyggere. Den 
grændfer til Vermont, Ny Hampfhire, Ny-Pork, det 
atlantiffe Hav og Rhode⸗Island. Climatet ev tems 
pereret og Luften for det mefte mild og fund. Jordbun— 
den frembringer en Mængde Korn af forfEjellige Slags 

; og Frugter; desuden findes her betydelige Skove og gode 
Greæesgange, en Mængde Metaller ſom Jern, Kobber, 
Sine m.- m. Sndbyggerne nære fig af Agerdyrkning, 
QOvægavl, Fifferier og Handel. De ere for det mefte 
Puritaner og meget ſtrebſomme. Deres Fabrifer og 
Manufacturer ere betydelige, der udføres Varer af alle 
Slags, raae og forarbeidede, for betydelige Summer. 
Boſton er. Provindfens fornemſte Handelsſtad. Alt 
Slaverie er ophævet i denne Provinds, og Negerne døre 
erholdt Frihed og borgerlige Rettigheder. Dette 
blev førft beſat 1620 af Englændere, der for Religio— 
nens Skyld forlode deres Fedreneland. J Forening 
med de ovrige Colonier erflærede denne Provinds fig 
uafhængig af England 1776 og gav fig en egen Res 
gjering. 

Maſſageter var hog de Gamle et Collectivnavn 
(Fælledsbenævnelfe) for de uübekjendte afiatiffe Folkeſlag, 
der havde deres Sæde ved Oſt- og Sydkyſten af det cas 
ſpiſke Aav til Grændferne af det perfiffe Monarchie, hvor 
nu Turfeftanerne og Karafalpaferne bore. De forefoms 
me flere Gange i den ſceythiſte og perſiſte Hiſtorie; i 
den ſidſte fornemmelig i Anledning af Cyrus's uheldige 
Tog imod dem (fee Art. Eyrnd), Alanerne vareen egen 
Stamme af dem, 

Maſſe falde vi Mængden af bevægelige Dele i et 
beftemt Rum 2; Mængden af alle Subftanfer, hvoraf 
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Materien beſtaaer. Atomiſterne foreſtille fig ethvert 
Legeme fom en Sum af Atomer, hvis Antal udgjør Les 
gemets Maſſe. Da det er umuligt at tælle Atomerne, 
faa fan man efter det atomiſte Syſtem fun beſtemme et 
Legems Maſſe ved Sammenligning med andre Maſſer. 
Efter Dynamiſternes Theorie fan Materiens Mengde 
2: Maſſen i Sammenligning med enhver anden, fun 
bedømmes efter Bevegelſens Storrelſe ved lige Hurtigz 
hed; Thi, da Materien, efter denne Theorie, er delelig & 
det Uendelige, faa fan ingen Materies Mængde umide 
delbart beſtemmes ved Delenes Mængde; men, fammens 
ligner man den ene Materie med den anden, faa 
fan man vel ved ligeartede Materier beſtemmme Maſſer⸗ 
neg Forhold, da Materiens Ovantitet er proportioneret 
efter Omfangets Storrelſe; dog kan der ei angives nos 
get Forhold mellem en Materie og en anden fra denne 
ſpeſifik forſtjellig. Man hav altfaa hverken middelbart 
eller umiddelbart noget gyldigt Maal til ved Sammens 
ligning at bedømme Materiens Mængde, faa længe dens 
Bevægelfe ei tages i Betragtning; der bliver følgeligt 
intet Maal tilbage uden Bevegelſens Storrelſe. Men 
herved maa Materiens Hurtighed antages ſom lige, og 
i denne Forudfætning fader Materiens Ovantifeta : 
Maſſen, fig fun bedømme, i Sammenligning med ens 
hver anden, ved Bevagelſen ved lige Hurtighed. Er— 
faring lerer, at alle et Legeme Dele paavirkes af Tyngs 
den, og af der et gives noget materielt Stof, der ei fulde 
være tunat imod Jorden, for ſaavidt det ſtaaer i umid— 
delbar Forhindelfe med den. Kun ved den electrifÉe, 
magnetiſke ſamt Zyss og Varme⸗Materien har man hidtil. 

» ei kunnet opdage nogen Tyngde. 

Maſſena, Fyrſte af Eßlingen og Hertug af Rivos 
li, Marſchal af Frankerig, Storkors og Chef for Wres⸗ 
legionens 14de Cohorte ꝛc., var født i Grevſtabet Nizza, 
og ftod ved Revolutionens Udbrud, endnu ſom Underofs 
ficier ved de ſardiniſte Tropper. Men, da den nye Re⸗ 
publiks Krigere havde overfteget Mont Cenis, forenede 
han fig med dem og udmærfede Fg fnart ved Mod og 
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Indſigt. Han blev Officier og alerede 1793 ſtod han i 
Spidſen af en republikanſt Brigade. Uden Meſter 
lærte han her Krigen i ſmage Fegtninger af Krigen. 
Han flog Piemonteſerne ved Caſtel-Geneſte (Mov. 1793) 
og drev dem til Figaretto, han adſplittede et Corps 
Oſterriger ved Ponte di Neva, bemegtigede fig Ormea 
og bidrog der Mefte til Seieren ved Saorgio. J April 
1794 blev han Diviſtons » General og vedblev at fægte 
med Held. Da Bonaparte 1796 fif Overanførfelen 
ved den italienffe Armee, blev Maſſeng hans uadftillelis 
ge Vaabenbroder; for at fortæde hans Bedrifter i Bor 
napartes to italienſke Feldttog, maatte man levere deres 
hele Hiſtorie fra Sfagene ved Montenotte, Milleſimo 
og Lodi indtil Slaget ved Rivoli og Fagtningerne i 
Bjergene vrd Tarvis og "Klagenfurt, — Ved Lonatø var 
han alerede omringet af øfterrigffe Colonner og ſtod i Fa⸗ 
ve for at blive fangen, da Bonaparte reddede ham. Han 
blev af Overfeldtherren fonde til Wien, for at tilendes 
bringe Fredsunderhandlingerne og derfra til Davis for at 
lade dem ratificere. Hovedſtaden modtog ham med Sur 
bel og holde glimrende Fefte til hans ICre. — Medens 
Bonaparte fægtede i Waypten vare Maſſena og Moreau 
Franferigs Haab. Han bavde fom Diviſtonsgeneral 
hidtil blot kunnet udvifle de Talenter, der høre til en 
heldig Udfsrelſe af fremmede Udkaſt; men i Feldttoget 
1799, bevifte han i Schweiz fin Duelighed ſom Overans 
fører. Vel maatte han, efter lykkeligt ct have aabnet 
Krigen, vige tilbage til Albis, men her oppebiede hanien 
faft Stilling det gunſtige Hieblik og forekom ved Slaget 
ved Zuͤrich Korſakows og Suwarows Forening, hvilfen 
fidfte alerede var gaaet over Gotthard. Denne Seier, der 
ødelagde den halve ruffijfe Her og efter hvilfen Rusland 
fEildte fig fra Oſterrig, reddede Frankerig. Da Maffes 
na igjen havde erodret de helvetiſte og rhatiſte Alper, 
ſendte Directoriet ham ril Italien 1800, hvor Pfterris 
gerne allevegne trængte feirende frem. Iſtedet for en 
Armee fandt han en fvag Hob Soldater, der, forglemte 
af Frankerigs usle Regjering , uden Penge, Levnets⸗ 
midler og Munition Tulde holde fig mod en overlægen 
feirende Fiende. Maſſena ilede af naae Genua, ſom 
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han forſvarede med overordentlig Anſtrengelſe. Belei—⸗ 
ret til Søes af Englænderne og til Lands af en ſterk 
oſterrigſt Hær, maatte han tillige fjempe mod ſmitſom— 
me Sygdomme eg Hunger og holde et Folk, der var de 
FranfÉe fiendſt, i Tomme. Forſt, da alle Forſparsmid— 
ler vare udtommede, modtog Maſſena, ti Dage før 
Slaget ved Marengo, en haderfuld Capitulation; dette 
Slag knekkede den oſterrigſte Hær, og Førfteconfulen, 
der ilede til Paris, overgav Genuas Forfvarer den over⸗ 
fre Anforſel over Armeen. Kort derpaa fulgte Freden. 
Maſſena blev af Seinedepartementet valgt til der lovgi— 
vende Corps, og Frankerigs nye Keifer ophoiede ham til 
Rigsmarſchal. J Aaret 1305 erholdt Maſſena Overs 
commandoen i Italien og blev fat imod Erkehertug Carl, 
der havde Fordele over Maſſena ved Caldiero. Dog 
blev Carl ved de tydſte Vaabens Uheld i Bayernog Frans 
ken nødt til at træffe fig tilbage, og Maſſena forfulgte 
ham uden at erholde nogen betydelig Fordeel over ham. 

Freden i Presburg blev. fluttet, og Maſſena ilede paa 
Napoleons Befaling til Neapel for at tage dette fvagt 
forfvarede Rige i Beſiddelſe for Rapoleons Broder Jo— 
ſeph. Her blev han indtil Napoleon 1807 faldte ham 
til Polen, for af commandere itn hoire Floi af den 
vidtſtrakte franſte Armeelinie. Han udholdt den mor— 
derſte Kamp ved Pultuſk og ſtormede den 12te Juni 
1807 Linierne ved Oſtrolenka. Freden i Tilſit havde 

neppe ſkaffet ham Roe fra denne Side, før Krigen ude 
brød i Spanien 1808. Med Titel af Hertug af Rivoli 
betraadde han denne Krigsſkueplads, hvorfra han 1809 
blev falde til Tydſtland. Her fægtede han med i de ſtore 
Slag ved Regensburg, Aſpern og Eglingen, og Wagrame 
J det ander af diſſe Slag reddede hans Standhaftighed 
og fafte Mod den franffe Hær fra fuldkommen Under— 
gang, pg Napoleon belønnede ham derfor med Værdighed 
ſom Fyrfte af Eßlingen. Kort efter Freden ilede han 
paa nye til Spanien, for af ftille fig imod Englands ends 
nu uovervundne Feldtherre. Denne trak fig tilbage for 
den franſte Overmagt og lod fig noie med ien klippefaſt 
Stilling at forfvare Portugals Hovedftad, indtil Mans 
gel gjorde den fiendtlige Hær et længere Ophold umulig. 
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Maſſena bedomte ſin Modſtander alt for rigtigt til at 
vove et Angreb paa ham og trak fig tilbage. Hans Hær 
leed betydeligt, faavel ved Hunger fom ved den virkſomt 
forfølgende Fiende. Misfornøiet over det uventede Res 
fultat af dette med Pral forkyndte Feldttog kaldte Napo— 
leon Maſſena tilbage og (od ham fiden uden Anfættelfe; 
en Omftændighed, der lader formode den heftigſte SE pæns 
ding imellem begge. Da han 1814 commanderede i 
Toulon erflærede han fig firar for Ludvig 18de og (od 
ham hylde med megen Bram. Han blev Commandeur 
af St. Ludvigs Ordenen og forſikkrede Kongen ved Fanes 
indvielfen i Marſeille paa nye om fin ubrødelige Troffab. 
Men ved Napoleons Landing 1815 var hans Ovførfel i 
Toulon i det mindfte tvetydig. Da Keiſeren iajen var 
indfar fvor han til hang Fane og blev Pair og Commans 
dant for Pariſer Nationalgarden. J denne Poſt bidrog 
han meget til at vedligeholde Orden i Staden i de urolige 
Dage før Kongens Tilbagekomſt. Siden levede han 
uden for alle Forretninger og døde i Aaret 1817. 

Maſſenbach (v.) kongelig preusſiſt Ober, Ge⸗ 
neralquarteermeſter Lieutenant og Ridder af Ordenen 
pour le mérite, er født i det Wuͤrtembergſte, blev i 
Aaret 5782 anfat ved den preusſiſte Armee og udmærker 
de fig tidligt ſom Forfatter. Til hans forſte literaire 
Produkter horer et lidet Verk om Differentialregningen. 
Sit førfte Feldttog gjorde han 1787 i Anledning af den 
preusſiſke Expedition til Holland. Feldttogene ved Rhi—⸗ 
nen fra 1792 til Baſeler⸗Freden bivaanede han alle ſom 
Officier ved Generalquarteermeſterſtaben, og forfæerdige⸗ 
de i denne Tid adſtillige Memoirer, faavel over ſtrengt 
militære fom og politiſte Gjenſtande, i hvilke ſidſte han 
ſtedſe ſtrebte at ajore den Syns maade gjeldende: at 
Preuſſens Vel og varige Storhed blot beroede paa en noie 
Alliance med Frankerig. Efter Baſeler Freden overgav 
han adffillige Memoirer angaaende Geneſalquarteerme—⸗ 
ſterſtabens Organiſation, hvortil ter og tildeels blev tas 
get Henſyn. Han vedligeholdt en beſtandig Brevvexling 
med Hertugen af Braunſchweig, hvem han tilligemed fles 
re betydende Mænd i den preusſiſke Stat føgte af vinde for 
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fine Synsmaader, hvorved han dog fandt mange Van⸗ 
fEeligheder. Ved Udbruddet af Krigen mod Franke— 
rig blev han anſat ſom Generalguarrecrmefter s Lieutes 
nant ved Prindſen af Hohenlohes Armee, og blev ſaa⸗ 
velſom Feldtherren franſt gange ifølge Capitulationen 
ved Prenzlow den 28de Oct. 1806. Adſkillige Beſkyld⸗ 
ninger for Forſeelſer, man tillagde ham, bevegede Maſſen⸗ 
bach til Udgaven af ſine hiſtoriſte Memoirer til Hiſtorien 
om den preusſiſke Stats Forfald fra 1794; hvorpaa fulg⸗ 
Te, fom Supplement, Memoirer om hans eger Forhold til 
den preusſiſke Stat og iſer til Hertugen af Braunſchweig. 
Begge Værter indeholde en Mængde intereſſante Frems 

-ftillinger og Anekdoter og ville ftedfe have Verdie for His 
ftorteffriveren og Statsmanden. Maſſenbach er fiden 
tiltalt af den preuſſiſte Regjering for adſkillige Udladelſer, 
hvorover en Krigsret fEal dømme. 

Masſillon (Jean Baptiſte) født 1663 i Hieres i 
Provence, traadde 16081 i Oratoriets Congregation, og 
vandt Hjerterne allevegne, hvor han kom hen ved fin ind⸗ 
tagende Ovførfel, fin Mand og fin Characteer. Men 
han paadrog fig og derved fine Medbrodres Misundelſe; 
Man beffyldte ham for nogle Intriguer med Fruentims 
mer og føgte at faae ham ud af Congregationen.  QWirfes 
ligt fEal han og paa nogle Maaneder have trukket fig til— 
bage til Abbediet St. Fonds. Det Bifald, hans Ligtale 
over ErÉebiffop Henri de Villars almindeligt fandt, bes 
vægede den daværende General for hans Congregation, 

"La Tour, at falde ham til Paris. Han maatte adlyde 
og, mod fin egentlig? Tilbøielighed beſtige Prédikeſto— 
len, hvor hans Genie fnart udviklede fin hele Eiendom— 
melighed, uden at antage noget afde ftore Talere, der 
glimrede ved Siden af ham og blandt hvilke Bourdaloue 
var cen af de meeſt udmerkede. Da han vel indfaae at 
Religionens Sandheder fordre et fromt for den modtaz 
geligt og af den gjennemtvængt Hjerte for af frembringe 
den Rorelſe, der, i der den fører Menneſtet tilbage 
til fig felv, vekker Spiren til det Gode, og, at der, 
hvor et ſaadant Hjerte mangler, al Dialectik er forgjes 
ved, talte han med en mægtigt gribende Simpelhed 
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hvilken blot fuldkommen Folesloshed fan modſtaae. Luds 
vig 14de blev ogſag opmerkſom paa, at Masſillon var for— 
ſtjellig fra alle de andre Talere, og, da han havde prædifet 
førfte Gang i Advent i Verſailles, fagde Kongen til ham: 
„Naar Jeg har hørt andre Religionstalere, har Jeg væs 
ret veltilfveds med dem; menmu Jeg har hørt Dem er 
Jeg bleven meget utilfreds med mig ſelv.“ — Hang 
Declamation bidrog ei lidet til Virkningen af hans Ord. 
Med tilfyneladende Kunſtloshed, rørte og undervifte 
han ſikkrere end andre ved et pathetiſt Foredrag, hvori 
Tilhorerne ofte med Modbydelighed lægger Marke til det 

Kunſtlede Den beromte Skueſpiller Baron udbrod 
engang ved Slutningen af een af Masſillons Wrædifener, 
fom fan Gavde hørt, i de merkverdige Ord: „Det er 
en Taler, vi ere blot Comoediefpillere.”” J Aaret 
1704 vifte Masſillon ſig andengang ved Hoffet og fandt 
famme Bifald ſom førfte Gang. Kongen fagde til ham 
at han onſkede at høre ham hvert andet ar. — Formes > 
delft hans philoſoſophiſte sg fredelfende Tenkemaade 
blev han valgt til at forfone Cardinal Noailles med Jeſu— 
iterne; men han mishagede begge Wartier og gjorde den 
Erfaring at det var lettere at omvende Syndere end fors 
fone Theologer. Regenten, der havde lært at fjende 
hans Fortjenefter, udnævnte ham 1717 til Biſkop af 
Clermont. Han vilde ei have kunnet modtage dette 
Embede, hvis ei en Wen havde betalt de dermed forbunds 
ne Udgifter. Da han næfte Mar fulde vrædife for Luds 
vig 15de, fom fun var 9 Aar gammel forfattede han bis 
ne under Navn af Petit-Caréme (Faftepræfener) bes 
kjendte Taler, der ere Meſterſtykker af geiſtlig Velta— 
lenhed. Blandt de vigtigfte Sandheder, han deri inde 
fÉjerper, er og den, af ci Fyrſterne, men Lovene ffulle 
herſke over Nationerne; at de førfte fun ere de ſidſtes 
Tjenere og Bevarere; at Nationerne paa Guds Befa⸗— 
liug have gjort dem til hvad de ere, og at de kun ſtulle 
være dette for Folkenes Skyld; at Fyrfterne tabe i Magt, 
naar de ville være mæitgere end Loven, og, at alt, 
hvad dergſorO verherredsemmet forhadt, ſvekkerog fors 
mindſker deres Magt. — J Aaret 1719traadde Mass 
filon ind i Academie francaise, Cardinal Dubois 
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ſkaffede ham Prelaturet Sevigny. Hans ſidſte Tale, ſom 
han holdt i Paris, var en Liigtale over Hertuginden af 
Orleans. Siden forlod han et mere fit Dioces, hvor 
hans Dyder, ifær hans Velgjørenhed ſkaffede ham den 
meeſt almindelige Kjerlighed-. Han døde 1742. Ale⸗ 
rede ovenfor ev Hovedcharacteren i hans Veltalenhed ans 
givet. Ved at foretrakke Følelfen for alt andet opfyldte 
han Sjelen med hiin levende og heldbringende Rørelfe, 
hvorved Kjerlighed til Dyden vekkes. Glimrende Ideer, 
valgte og harmoniffe Udtryk, levende og naturlige Billes 
der, Tydelighed og Fylde i Stilen characteriſere hang 
Veltalenhed iſer i hans Petit-Caréme;. Denne berom— 
Te Mands Neveu hav beførget en fuldftændig Udgave af 
fin Onkels Varker. 

Maſſon (Charles⸗Frangois⸗Philibert) Medlem 
af det franſke Inſtitut, af det philotechniſte Selſkab, 
Generalſekreteer for Prefecturet i Coblenz, blev føde 
1762 i Blamond i Montbeillards Diſtrikt. Han 
traadde meget ung i rusſiſk Tjenefte og blev Geheimeſe— 
freteer hos Storfyrft Alexander, den nu regjerende Kei— 
for. Paul ifte fjernede ham fra Rusland ſom en Deel— 
fager i den franTe Revolution. Maſſon døde i Aaret 
1307. Man har af ham: 1) Cours mémorial de 
Géographie, à VPusage du corps d'artillerie des 
Cadets, Berl. 1787 og Petersburg 1790; 2) Elmi= 
ne ou la fleur, qui ne se fletrit jamais, Berlin 

1790; 3) Mémoires secrets sur lå Russie 1802 
2c., 4 Bind. Diffe i flere Sprog overſatte Memoirer, 
gjorde ſtor Ovfigt ved deres Bekiendtgjrelſe; nye Synés 
maader af det ruffiffe Autocratie, hemmelige Anekdoter 
og fFjærende Epigrammer paa Paul ifte gjorde Varket 
tillokkende. Man funde imidlertid bebrejde Forfatteren 
at jan alt for meget havde hørt Utilfredshedens Stemme 
og overfæffet fit Malerie; 4) Les Helvétiens, et Digt 
i 10 Sange, 1800, 1fte Bind. Det er af middelmaas 
dig Verdie; 5) La nouvelle Astree, Ridderroman i 
to Bind. — Desuden har man Oder af Maſſon, hvoraf 
cen til Republikens Stiftelfe, i Aaret 1802 blev kronet 
af Inſtitutet. 
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Maſt falder man paa Skibe en opreiſt ftaaende 
Træftang, der bærer Seil og Tougvark og holdes faft og 

= lige og ved de fan kaldte Vandter. Heraf feer man, at 
Maſterne høre til de vigtigfte Dele af Skibet, uden hvile 
fe det ev umuligt aft ſtyre ſtore Skibe. Maſternes Antal 
er forÆjellig efter SFisenes Srørrelfe. Mindre. Sfibe 
have fun een Maſt og de frørfte almindeligt ei flere end 
tre. Den ſtorſte Maft kaldes Stormaſten og ftaaer oms 
trent i Midten af Skibet. Den bageſte Maft kaldes 
Beſanmaſten og den forreſte Fokkemaſten; fra Skibets 
Forſtavn udgaaer desuden Bogſpruddet uſtraae Retning, 
og mellem dette og Fokkemaſten ere adffillige Seil befæfter- 
de. De fleſte Mafter ere af Gran. De længfte ere over 100 
Fod langeog fra 7 til 3 Fod tykke; af flige koſter Stykket 
henved 250 Specier. Der føres mange Maſtetraer fra 
Norge, adffillige fra Havnene ved Oſterſoen og Nords 
amerika. 

Maſtix kaldes den rene, guulhvide Harz af bet 
ftedfe grønne Maftirtræe, Pistacia Lentiscus, fom 
vorer vildt paa Øen Chio, i Italien og Portugal. Paa 
Chio opridfe Indbyggerne Barken paa Træftammen og 
famle den draabeviis fremvældende Harz; Hoſten er 
almindeligt ſaa indbringende, at der aarlig iſtedet for 
Tribut leveres til Conſtantinopel 300,000 Pund. Den 
er af balſamiſt Smag og behagelig Lugt og bruges til 
Rogelſer og til Lægemidler, ſom og til forÆjellige Kitar— 
ter. Blandet med Viinſpiritus eller Rosmarinolie giver 
Maſtixharzen en god Fernis. 

Maſtricht, en velbygget og befæftet Stad ved 
Maas, hænger ved en Steenbroe ſammen med den liges 
overfor liggende Stad Wyck. — Medens de FranfÉe eie— 
de Staden, var den Hovedſtad i Departementet Nedre— 

Maas, nu ligger den i den nederlandſte Provinds Lime 

burg og har omtrent 18000 Indbyggere, der deels ere 
reformeerte, deels catholſtfe. Staden har lange og 
ſmukke Gader, to catholffe Collegiat og 4 Sognekirker, 

20 nu ophævede Kloftre og det forrige — —— 

i! 
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en lutherſk Kirke, fre reformeerte Kirker, et reformeert 
Gymna um, den tydſte Ordens forrige Commenthurie, 
Raadhuſet med fir Biblothek, Gouverneurens Huus, et 
ſmukt Torv, Klæder og Gevaerfabrikker ete. J Aaret 
1761 leed Staden ved en Krudtexploſion. Ikke langt 
herfra ev det høie Sr. Petersberg med et af Hollænderne 
2703 anlagt Citadei, St. Pierre, ſom beherfer Sta— 
den, og med et vigtigt Steenbrud, hvis underjordiſte 
Gange vel fan rumme 40000 Menneſker, hvorfor og 
Snddnagerne i Krigstider have pleiet at tye herhen med 
deres Sager. 

Maſſuriſt, Maſure er en polæ Nationaldands, 
hvis Melodie jærres i Trefjerdedeelstact, og hvorved 
Grundftemmen ſtedſe bliver liggende paa cen Tone, eller 
bevæger fig i brudte Octaver, fom ved Murky. 

Matadaor er bogftavelig en Morder af matar flaae 
ihjel. De der i Spanien bruges til Kamp imod Tyrene 
ved Tyrefægtningerne have dette Navn. Ligeledes brus 
ges Benævnelfen om vigtige fornemme Werfoner og i 
viſſe Slags Kortſpil, ſom L'hombre, Taroc og andre 
om enkelte meeſt gjeidende Kort. — J Begyndelfen af det 
18de Marhundred oprettede Barcelonas Indbyggere, da 
de kjempede mod Philip den Ste, et Compagnie Frivillis 
ge, der bleve kaldte Matadoros, og hvis Beſtemmelſe 
var beftandigt af drage igjennem Gaderne og ftraffe med 
Døden Enhver, der tillod fig ringeſte Murren mod "Res 
gjeringen. 

Materia medica fee Medicin. 

Materie eller legemligt Stof er det, ſom opfylder 
Rummet. Ethvert Legeme maa indeholdes i et Rum, 
derfor er Foreftillingen om Udftræfning ſtedſe forbunden 
dermed. Desuagtet fan Rummet ei betragtes ſom Les 
gemets Egenſkab, men blot fom Form for den udvortes 
fandfelige Beſtuelſe. Materien er overhovedet Noget, 
der vifer fig for vor udvortes Sands. Om Materiens 
Vaſen og Manden, den virfer paa og, har man fra de ælde 
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fre Tider gjort fig de forfEjelligfe Foreftilinger. IJ de 
ældfte Tider antog man fjelelignende Kræfter i Materien, 
ifølge hvilfe de materielle Dele virkede paa os. Leucipp 
og Democrit fatte def tomme Rum og Atomerne i deres 
Sted og forklarede deraf den hele Natur vedudvortesKræfs 
ters Paavirkning. J ſenere Tider ſtjelnede Descartesidet 
Materielle aldeles fra det Simple eller Aandelige og fatte 
Materiens Vaſen blot i Udſtrekning. Efter ham er 
Materien ef enfelt, men ſammenſat, og det af Dele, 
fom i Virkeligheden vel ere udelelige eller Atomer, men 
i Forſtanden ellev Foreftillingen endnu kunde deles og uds 
ſtrekkes. New'on, der ei gif ind i metaphyfiffe Under— 
ſogelſer, anfører blot, af han betragter Materien ſom 
en Sammenhoben af de mindſte Smaadele, der felv 
igjen ere materielle og udſtrakte, og fun ved en ubes 

fjende Kraft hænge meget ſterkt ſammen indbyrdes; 
hvoraf følger, at ogſaa han hører til Atomiſterne. 
Descartes Dualismus indviklede Metaphyſikerne, for— 
medelſt det Aandeliges Forbindelfe med det Materielle i 
ſtore Vanſkeligheder og foranledigede flere metaphyſiſte 
Syſtemer. Eet af de markvardigſte er det idealiſtiſte, 
Idealismus (fee denne Art.), hvorefter al Materie aldes 
leg nægteg, men alle Foreſtillinger, man gjør fig om 
Materien, erkleres intet videre end Ideer eller Foreſtil⸗ 
linger, ſom Guddommen vætter i Menneſtets Sjel- 
Malebrande grundede derpaa den Mening, at vi fee 
Alting i Gud, og, af felv Troen berettigede os til at 
nægte alle Ting overhovedet uden Gud og Aanderne. 
Han betragter Materiens Virkning paa vor Aand ſom 
Guddommens Paavirkning. Spinoza og Hume gane 
endnu videre i Idealismus. Den førfte faftfætter cen 
eneſte Subſtans, fom efter ham beſtager i uendelig 
Tenkekraft og Udftræfning, ſaa at alle aandelige Phoes 
nomener ere blot forſtjellig Tilftand os denne enefte 
Tenkekraft, og alle materielle Phoenomener forſtjellig 
Tilſtand af den ſamme enefte Udftræfning. Hume ans 
fager hverken Subftanfer eller Subjecter ellev andre 
ſelvſtendige Veſener, men berragter alt Aandeligt og 
Materielt fom en Rakke overgagende Phoenomener. 
Leibnitz, der indfaae, hvor vanſkeligt man fan forklare 
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Materiens Indflydelſe paa os af Dualismus, Idealis⸗ 
mus og Materialismus, fremſatte Læren om Monas 
derne. Han holdt for, at blot noget Aande'igt funde 
virke paa vor Sjel og, af alle vore Begreber om Ma— 
ferien tilfidft maatte oplsſe fig i blotte Begreber om 
Phoenomener og Egenffaber. Han forfaftede Atomerne 
og paaſtod, at de, i det mindſte i Forſtanden, maatte væs . 
ve delelige, folgeligt ei være fuldfomne Eenheder. Mas 
teriens EgenfÉaber anfaae Leibnik for blot Skin, og det 
phyſiſte Legeme, ſaaledes ſom der vifer fig for vore Sands 
fer, ſom et forvirrer Phoenomen af enkelte Subſtanſers 
Birfninger paa vore Sandſers Organer. De enfelie 
Subſtanſer 2: Monaderne ere de aandelige flige, men 
begge Foreſtillingskrefter, hvoraf hver har fin Grundbe— 
ſtemmelſe. Den hele Verden udgjør efter Leibnig en 
ſammenhengende Rakke af flige Foreftillingsfræfter , 
hvis Størrelfe og Beſkaffenhed er forſtjellig. De hvis 

lende Foreftillingsfræfter ere den tilfyneladende Materies 
Subftanfer, men de vaagende ere ander; den fuldfoms 
nefte af alle mulige og virkelige Foreſtillingskræefter ev 
Guddommen felv, der foreftiller fig alle muelige Sub— 
franfer med deres Egenſkaber og Forhold paa det Tydeligs 
ſte. Prieſtley uddannede Boscowichs Mening , at Mas 
ferien blot beſtager af phyſiſte Punkter, der træffe hver⸗ 
andre til fig og ſtode hverandre fra fig, videre. og fagde, 
Materien var enblot Tiltræffen og Fraſtoden, ſom ſtod 
i Forhold til viſſe mathematiſte Punkter i Rummer. 
Efter hans Mening fan man ret vel forklare Sjelen af 
en forædlet Materie, fom blot beſtager af Kræfter og uage 
tet dens Materialitet dog beſidder Evne at tenke og føle. 
Dette modfiger de Luc, der i gvrigt er en Forfvarer af 
den atomiftiffe Foreſtillingsmaade og Dualismen hengi— 
ven. Der funde endnu anføres flere Meninger om Mas 
teriens Natur og Veſen, hvis det ei alerede af det hidtil 
fagde var klart at man intet med Beſtemthed kunde af— 
gjøre derom. 

Materialismus er den philofophiffe Paaſtand el⸗ 
ler fyftematiffe Synsmaade, ifølge hvilken Materien ef; 
ler den legemlige Subſtans anſees ſom Tingenes Grund: 
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princip; hvo der er ſamme hengiven kaldes Materialiſt 
f. Er. Mirabeau, Forfatteren af Systeme de la na- 

"ture og Andre. Med Henfyn til Sjelelæren ifær er 
Materialismus den Mening, af Sjelen er en materiel 
Subſtans, (pſychologiſt Materialismus). Materialis— 
mug er følgeligt modſat Spiritualismus eller Immateri— 
alismus; men begge ere Arter af en moniftiffe Dogma— 
tismus. Hiin fan nu fom denne enten være empiriſt, 
naar den føger at grunde fin Paaſtand paa Erfaringer 
af Sandfeverdenen og altſaa udlede de indvortes Phoe— 

nomener af den udvortes Sandfes Phoenomener, eller 
” transcendental, naar den gaaer ud over denne fidfte 
ForfÉjel felv fom given ved Erfaring. Men begge Spis 
ritualisiaus ſaavelſom Materialismus ere Eenſidigheder 
og indeholder ingen tilſtrekkelige Fotrklaringsgrunde for 
den modftaaende Erfaring. Men Materialismus er fors 
fEjelligt, efterſom den enten gjør SMaterien i og for fig 
felv eller ſammes Organiſation til det Oprindelige, og é 
førfte Tilfælde antager ſnart en etheriſt Materie, et us 
ſigtbart Fluidum, fnart Lyſet, Vandet 20. ſom Grund» 
maſſe, eller efterſom den forklarer alle Tings Oprindelſe 
efter ſerdeles Hypotheſer. Med færdeles Henſyn paa 
Sjelen paaſtager Materialiften, at Materien i fig felv 
frembringer aandelige Forandringer, eller at de ere Reſul⸗ 
tatet af den hele legemlige Organiſation, hvorved Mater 
rien forfines og forædles til Mand, Men derved bliver 
det ſtedſe uforklaret, hvorledes, Materien fulde kunne 
tænfe og den phyſiſte Bevegelſe frembringe aandelige For— 
andringer, hvilke vi ei iagttage hos faa mange organiſe— 
rede Veſener, hvorledes ifær en Foreſtilling ſtulde kunne 
fremkomme af fin egen Virkſomhed. Man opfandt der— 
for mange ligeſga ubeviislige Hielpehypotheſer. Mod 
en flig Paaſtand ſtrider allermeeſt Bevidſtheden om Mens 
neſkets Identitet og Frihed, ſom vilde ophæves ved fams - 
me, de Materien ubetinget beherſtes ved Naturnodven⸗ 
dighedens Lov, og det frie Veſen derved fornedreg til Mas 
fine. — $'den practiffe Philoſophie gaaer derfor Mates 
rialismen nødvendigt over til Eudemonismus, ligeſom 
den i religios Henſeende maa høre tilPantheismusog Fa⸗ 
talismus. Hvorledes den forholder fig til Realismus, 
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hvormed den ofte forverles fee Are. Realismus. Jov⸗ 
rigt er Materialismus en meget gammel Foreſtillinge— 
maade og den herſtende i den æidre græffe Philoſophie, 
Myrhologie og Poeſie; thi Sandſeverdenen vakker forſt 
Eftertanken, Menneſtet uddanner fig forſt ſandſeligt, 

derfor gif den poetiſte Materialismus foran den philo⸗ 
fopbiffe, fun bleve begge meget forfinede og poetiſk uds 
dannede af et phantafterigt og opvakt Folk. 

Mathematik, af Grakerne fortrinsviis kaldet 
Lære eller Videnſäab, da den ei behover nogen Erfaring 
til fin Grundvold, omfatter alle Størrelfeforhold , der 
frembyde fig, enten ſom Glenſtande for den blotte Ab— 
ftraction, med hvis viden abelige Behandling den rene 
Mathematik fyffelfætter fig, eller fon Erfaringsgjenſtan—⸗ 
de, der conftituere den anvendte Mathematiks Omfang. 
Hvorledes overhovedet Storrelſer erkjendes og kunne uns 
derkaſtes viſſe Tenke-Operationer, en Sammenligning 
og Forbindelſe eller en Adffillelfe maa Mathematikens 
Philoſophie viſe; virkeligt af underkaſte Storrelſer hine 
Operationer er Formaalet for Mathematiken ſelv. Alle 
Storrelſer ere enten tællelige (discrete, mathematiſke) 
eller maalelige (indiscrete, udſtrakte, geometriſte). De 
forſte erholdes ved Tælleevnen og betragtes i Arithmeti— 
ken eller Tafvidenfaben. De ſidſte fremkomme ved 
Beſtemmelſen af Udſtrekningen i Rummet og udgjøre 
Gjenſtanden for Geometrien. Begge indbefatte igjen 
forfEjellige Afdelinger, - Arithmetiken deles i den almin— 
delige og ſpecielle; hiin igjen i det Endeliges Analyſis og 
det Uendeliges Analyſis, denne i den lavere og hoiere 
Arithmetik (fee Art. Arithmetik). Geometrien inddeles 
i.den lavere og hosiere. En færegen Deel af Mathemati—⸗ 
ken udgjør Syntaktiken eller Combinationslæren, ſom 
vifer de mulige Anordninger af et viſt Antal afforſtjellige 
Ting og hvorpaa Sandſynlighedsregningen beroer. J 
Mechaniken eller Bevægelfeslæren betragtes den Tid, 
hvori Legemer gjennemløbe et beftemt Rum, eller Hur» 
tigheden tilligemed den dertil udfordrede Kraft. Den 
rene Mechanik indbefatter ſom færffildte Dele: Statik 
og de faſte Legemers Mechanik, Hydroſtatik og Hydrau—⸗ 
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lik eller Hndrodynamik og Aörometrie (fee diſſe Art.) 
Den anvendte Mathematik betragter hine Videnſkaber, 
for ſaavidt ſom de anvendes paa Gjenſtande af det almin⸗ 
delige Liv eller grundes pan Erfaringsſetninger, og da uds 
gjøre hine ovennævnte Dele af den rene Mathematik Des 
le af den anvendte Mathematik. Mathematiken hav 
Øvrigt, endſtlondt den blot grundet paa Principer a 
prior1, havde kunnet ſtrax udgaae af den mennefEelige, 
Wand, i en vis Fuldkommenhed, havt ſamme Skjebne ſom 
alle øvrige Videnſkaber, nemlig den, førft lidt efter lidt 
at have hævet fig fra en tinge Begyndelſe. Sandſynlig⸗ 
viis have forſt Indier og Rsypter dyrket den, fra. hvile 
fe den vel tildeels fan være gaaet over til Grakerne, 
blandt hvem Pythagoras, Plato og Eudoxus have er—⸗ 
hvervet fig de førfte Fortjeneſter af den» Dem fulgte de bes 
rømtefte Mathematiker: Euklides, Archimedes, Cras 
toſthenes, Apollonius, Conon, Nicomedes, Hipparchus og 
andre før Chriſti Fodſel; og efter Chr. Fodſel Nicoma⸗ 
chus, Ptolemæus, Diophantus, Pappus, Theon og 
hans Datter Hypatia, Proclus og Eutocius. Dog var 

det fornemmeligt Geometrien, der gik fremad, medens 
Arithmetiken endnu blev. temmelig ufuldkommen og de 
gvrige Dele af Mathematiken endog vare aldeles 
ubekſendte. Blandt Romerne bar denne Bidenfab als. 
drig fundet ſynderlig Indgang. Derimod blomſtrede 
den hos Araberne fornemmeligt fra det tode til Slutnin⸗ 
gen. af det 12te Aarhundred, og af dem blev Trigonomes 
trie og Algebra opfundet. Herfra trængte den endeligt 
igjennem Barbariets Mat ogfaa til Europa, hvor Kong 
Alphons 1ode af Caſtilien alerede i det 13de Aarhundred 
erhvervede fig varige Fortjenefter af Mathematiken ved 
Udgaven af de alphonſinſke Tavler af Endeei.Lærte, ſom 
han holdt ved fit Hof. J det 15de Aarhundred oyrke⸗ 
des den forſt i Tydſtland af Johann v. Gmuͤnden, Peur⸗ 
bad) og Regiomontan med megen Sver, fra hvilken 
Tid den gjorde grundige Fremſtridt faa at det. 160de 

Aarhundred alerede kunde opvife adſtillige fortrin— 
lige Mathematiker ſom Cardanus, Vieta, Ludolph van 
Ceulen, Peter Nunez, Juſtus Byrge og andre. Men 
førft det 17de og 18de Aarhundred udmarkede fig ved 
glimrende Opdagelſer: det forſte ved Opfindelſen af 
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Legarithmerne, Differential- og Integralregningen, 
ved Mænd ſom Galilæi, Toricelli, Paſcal, Descartes, 
L. Hoſpital, Casſini, Huyghens, ever, Harriot, 
Wallis, Barrow, Newton, Halley, Leibnitz, Jacob 
og Johann Bernoulli og mange andre; det 18de Aar⸗ 
hundred ved Opfindelſen af Combinationslæren og Varias 
tionsregningen og ſtorre Fuldkommenhed i alle Dele af 
Mathematiken ved en Manfredi, Nicoli, Nicol. og 
Dan. Bernoulli, Leonhard Euler, Maclaurin, Tay 
lor, Bradley, Moiven, Clairaut, d'Alembert, Lam— 
bert, Tob. Mayer, Kaͤſtner, Hindenburg, La Grange, 
La Place, Le Gendre, Gauß og flere endnu levende, 
ved hvis Beftræbelfer de flefte enfelte Dele af Marbemas 
tifen ere bragte tilen høj Grad af Fuldkommenhed. 

Mathildis, Markgrevinde af Toſcana, født 
1046, varen Datter af Markgreve Bonifacius af Tos 
frana og formælede fig med Gottfred den pukkelryggede, 
Søn af Hertugen af Lothringen, men de levede næften 
beſtandigt adſtildte. Mathildis vilde ei ombytte Ita— 
liens JFjønne Clima med en. nordiſt Himmel. Efterat 
hun var bleven Enke i fit zote ar traadde hun paa Paz 
verne Gregor 7deg og Urban den 2dens Side imod fin 
Fætter Keiſer Henrik 4de og havde betydelige Fordele 
over denne Fyrſte. Ifolge et formeligt Teftamente overs 
[od hun alle fine Beſiddelſer til den hellige Stoel. J det 
mindfte paaftode Paverne dette. Hun befad Tofcana, 
Mantua, Parma, Reggio, Piacenza, Ferrara, Mor 
dena, Endeel af Umbrien, Hertugdommet Spoleto, Ves 
rona, næften alt hvad der nuomſtunder udgjør Patrimo— 
nium Petri fra Viterbo til Orviets med en Deel af 
Mark Ancona. Men, da Pave Paſcal 3die, efter hen⸗ 
deg Aar 1115 paafulgte Død, vilde bemægtige fig diſſe 
Lande, modſatte Keiſer Henrik ste fig og paaſtod, at 
de flefte af Grevindens Lande vare Rigslehn. Diſſe 
Stridigheder vedvarede mellem flere Paver og Keiſere, 
og fun Endeel af hendes Lande fom virkeligt i den hellige 
Stoels Vold. 

gl 
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Matrikel kaldes egentligt enhver ſkriftlig Forteg⸗ 
nelſe over viſſe Perſoner der hore til een Stand. Saa⸗ 
ledes kaldes ved et Univerſitet den Fortegnelſe Matrikel, 
hvori Studenterne indføres ved deres Optagelſe ſom Unis 

verſitetets Borgere; for Soldater Mønfterrullen; hos 
— Fortegnelſen over Sognefolkene, de Dobte, 
Dode, Ægteviede ſaavelſom og Sognets Indkomſter. 
Rigsmatrikel var en Fortegnelfe over det tydſte DN 
Stender efter deres Orden og Beſiddelſer. 

Matrize kaldes egentligt ved Skrueverker Modes 
ven eller det Stykke, hvor Skruen gaaer op og ned; hos 
Sfriftftøbere er det den Kobberform, hvori Bogſtaver 
ſtobes. 

Mattheſon, een af de fortrinliaſte Componiſter, 
Sangere og Claveerſpillere, var fodt Hamburg 1681. 
Han erholdt en meget god Opdragelſe og componerede 
alerede i fit gde Mar; i ſit 17de fremtraadde han med fin 
forſte Opera, Plejades, ſom han ei alene dirigerede, 
men hvori han og fang Hovedrollen. Meget ſtyldte han 
Omgangen med Haͤndel. Efterat han adffillige Aar 
havde været førfte Sanger ved det hamburgſke Theater, 

blev han 1706 Geſandtfkabsſekreteer hos den engelſke 
Geſandt. ; Han blev over 40 Aar brugt i Geſandtſkabs— 
forretninger og erholdt Characteer af ſtorbrittaniſt Legas 
tionsraad. Dog blev han Muſikken tro og udnævntes 
fil Capeſmeſter, Canonicus og Muſikdirecteur ved Dom— 
kirken i Hamburg. Den ſidſte Poſt nedlagde ban igien 

formedelſt fin vanſkelige Horelſe. Lidt efter lide blev 
han gandfÉe døv og døde 1764. I fin fine Villie teſta— 
menterede han 44007 Mark Hamburger-Courant til Or⸗ 
gelbygningen i Michaeliskirken i Hamburg. Uagtet 
ſine mange Embedspligter var han dog en frugtbar og 
virkſom Skrihent og Componiſt og forfattede ovet 88 
Skrifter over Hiſtorien, Moralen og ifær Muſikken, 
og efterlod endnu flere i Manuſkript, hvilke han fors 
ærede det hamburgſte Gymnaſium. Blandt hans trykte 
Varker ere de fortrinligſte den ſtore Generalbasſtole 
173I og Capelmeſteren 1739. 
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Matthias Corvinus var den anden Son af den 
ved fin Tapperhed berømte Johannes Hunnyades og er⸗ 
hvervede ſig et ſtort Navn ved ſine Bedrifter. Han var 
bleven ſendt til Bohmen ved. fin Families Fienders Ind⸗ 
flydelſe, men blev der beſtyttet af den ædle Georg Podi⸗ 
brad og kaldtes i Aaret 1458 fom ſextenaarig Ynaling til 
Ungarns Throne. Adſkillige ungarſte Store modfatte fig 
hans Balg,og indbode Friderik den 3die af lade fig krone. 
Tyrkerne benyttede fig af diſſe Stridigheder, faldt ind i 
Ungarn og ødelagde Landet, Men, faafnart Matthias 
Corvinus havde tvunget Keiſer Friderik at tilbagegive 
fig den hellige Stephans Krone, ſom han havde bemægs 
tiget fig, og uden hvilfen han efter Folkets overtroiſke 
Foreſtilling, fun var Konge af Navn, ilede han imod 
Tyrkerne og fordrev dem. Derpaa indlod han fig i en 
mindre retfærdig Krig imod Georg Podibrad og fratog 
Bohmen Schleſien, Mæbren og Lauſitz (14631 1473), 
feirede mod Polakkerne, og erobrede, da Krigen igjen 
udbrød, mod Friderik den 3die Endeel af Øfterrig tillige« 
med Hovedſtaden. Men diffe Krige nødte ham og til at 
paalegge fine Underſaatter ſtore Byrder, ſom han overs 
hovedet regierede med ſtor Vilkaarlighed. Ikke deſtomin— 
dre var han en Mand af overordentlig Aandsſtorhed. 
Uagtet hans Regjering var en Rakke af ſtedſevarende U— 
roligheder og Krige vifte han dog ſtorſte Omſorg for Vis 
denffaberne, befordrede dem heldigt og ſyſſelſatte fig ſelv 
gierne med dem, Desværre blev den koſtbare Bogſkat, 
fom han havde ſamlet i fit yndede Muſetempel i Ofen, tyve 
Aar efter hans Død tilintetgjort af Tyrkerne. Her uds 
hvilede han ſig efter fine Krigsbefvrærligheder under viden— 

ſtabeligeSysler og forſamledeLerde oa Kunſtnere omkring 
fig. Waaen Rigsdag, han holde i Ofen 1488 gav han 
adfEillige Love mod Tvekamp, Chikaner i Procefferne 
og flere andre Misbrug. Han var beffjeftiaet med nye 
Udruſtninger imod Tyrkerne, da han dede i Wien 5490. 
Nationen tabte i ham fin førfte Konge. Han efterlod 
fun cen naturlig Søn, Johannes Corvinus , der forgjes 
ves beftræbte fig for ar følge fin ivr paa Thronen. 

[2 
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Ungarerne valgte blandt mange Keonpratendenter Wla⸗ 
dislaw (Ladislaus) 7de af Bohmen. 

Matthiſſon (Frederik von) blev født 1761 i Hos 
hendodeleben ved Magdeburg og, efter fin Faders Død 
indtil fit 14de Zar opdragen og underviift af en beſlegtet 
Landsbyepreſt i Krakau, en Landébye ved Wagdeburg. 
Han beſogte derpaa Stolen i Kloſterbergen, ſtuderede 
ſiden Theologie paa Univerſitetet i Halle, blev Lærer ved 
Opdragelſesinſtitutet Deffau, og ſiden Hovmefter for 
nogle tinge Liflændere i Heidelberg, - gif paa Reifer og 
blev 1794 udnævnt til fyrftelig Heſſenhomburgſt Hof—⸗ 
traad, og I$O1 til markgreveligebadenſt Legationsraad. 
J Aaret 1794 blev han Lector og Reiſeſelſtaber hos den 
regjerende Fyrftinde af Anhalt; Deffau og befandt fig 
1795 og 1796 i Rom og Neapel, 1799 deels i der ſyd⸗ 
lige Tyrol deels i det nordlige Italien og 1801 i det 
franffe Schweiz. Han traadde 1809 i Tjenefte hos 
Kongen af Wuͤrtemberg og lever for nærværende Tid i 
Stuttgard ſom Geheime-Legationsraad, Medlem af 
Aoftheater-Dverintendancen, Privat⸗Overbibliothekar 
og Ridder af Civilfortjeneſteordenen. Matthiſſon var 
fom lyriſt Digter en tidlang det tyoſte Publikums Ynds 
ling. En dyb Tungfind, ſom han vidſte at indaande 
fine Naturmalerier, behagede, da den var i Harmonie 
med de flefte Leſeres dunkle Folelſer. Men Critiken fan 
af ſamme Grund ei fælde en ligefaa fordeelagtig Dom 
og i det Hoieſte roſe den Omhyggelighed, hvormed han 
glattede den udvortes Form. J hang fenere Poeſier 
f. Ex ̟  Dianafeften i Bebenhauſen er der neppe Spor tils 
bage af den Inderlighed, der herffede i hans tidligere 
Digte, og i dens Steder traadte fold Formelighed. Mat⸗ 
thiſſon ev ogſaa optraadt ſom Proſaiker førft i hans Bre⸗ 
ve og derpaa t hans Erindringer (Erinnerungen). Beg⸗ 
ge Varker indeholde interſſante Detail af Steder og Egs 
ne, fom Forfatteren deels flygtigt gjennemreiſte deels 
paa længere Tid valgte til fit Ophold, og lærerige Efter— 
retninger om flere berømte. Mænd, fom han lærte at 
fjende. Tillige yttrer fig allevegne et ædelt Sind. - SÉris 
vemaaden vilde have vundet ved Simpelhed og Naturlig⸗ 
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hed. Mindſt fan man bifalde den [yriffe Anthologie, 
ſom Matthiſſon har udgivet i 20 Bind, felv uden Hens 
fyn til Valg og Ufuldſtendighed, da hans Fiil her er 
brugt paa en uhenſigtsmesſig Maade og hav ofte berøs 
vet Fortidens fortræffeligfte. Digtere deres Characte⸗ 
riſtiſte. 

Matthai (Frederik) fodt Dresden 1775, Søn 
af Billedhugger og nuværende Inſpector af det mengſiſke 
Gypscabinet, dannede fig til Kunſten under fin Faders 
Anviisning og vaa det derværende Akademie under Caſa— 

nova. J Aaret 1796 blev han optagen til Penfionær 
ved dette Akademie og fremfom ved denne Tid med et 
Malerie (Pariſes Dom), der bevifte hans Talent til 
Kunſten. Efter Cafanovas Død gif han til Wien og 
fortfatte med ſtor Flid fine Studier paa Akademiet der 
under Fuͤger. Derfra fendte han to Malerier, begge 
med halve Figurer, Caro tra Utica, og Brutus, der 

» feer fin onde, Genius, til Dresden, hver de bleve paa 
Kunftudftillingen betragtede med Bifald. Endnu mere 
Berømmelfe erholdt hané i Aaret 1800 udftilede Males 
rier Caftor og Pollux og en Scene af Syndfloden efter 
Geßners Digtning. $ Aaret 1802 forlod Matthæi Wien 
fori Italien videre at uddanne fig efter Kunſtens Meſter— 
værfer : han blev førft nogen Tid i Florents og leverede til 
Priisuddelingen der 1802 er Malerie, der behandler 
ſamme Gjenftand fom der ſioſtnevnte. Han erhvervede 

fig derved ci alene den forſte Priis, men blevendog udnævnt 
til Profeſſor honorarinvé ved Akadeniet. Senere ſendte 
han adſtkillige Malerier] fra Italien til Dresden, hvilke 
bleve offentligt udftillede der. Meget ſtort Bifald erholdt 
1807 hang gifths Mord og hans Copie af Chriſti 
Medlæggelfe i Graven ved Rafael, hvilfen han det føls 
gende Aar medbragte ved fin Tilbagekomſt til fit Fædrenes 
land, og i Aaret 1812 et der udftillet Malerie, Chriſtus 
der.velfigner Børnene. - Matthæi blev 1809 Profeffor 
ved det dresdenſte Malerakademie. Omendſtjondt de af 
ham udkomne Varker ei ere af lige Vord, faa bevife 
dog alerede hans tidligſte Arbeider hans Kald til Guns 
ſten, hans Kjerlighed til famme og hans Flid. Man 
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rofte iſer deri Compoſitionen, den rigtige Tegning og 
Draperiet men frem for alt hans Colorit, der nærmede 
fig den gamle florentinſte Skoles. En vis Haardhed eg 
Kulde, Mangel paa Ynde og dyb Folelſe dadles ved 
famme, men ved hans nyere Arbeider har man mindre 
bemærfet diſſe Mangler og befundet dem roesværdige i 
alle Henſeender. Ogfaa i Livet 'udmærfer denne Kunfis 
ner ſig fordeelagtigt fom en vel underrettet, ved, Reiſer 
dannet og i Omgang hoiſt behagelig Mand. 

Matthæus, Evangeliſt og Apoſtel, var før fit 
Kald til dette Embede, Toldbetjent ved Søen Tiberiag 
og efter Sagnet født i Nazareth. De Crterrerninger, 
Legenden giver om hans Levnetsomſtendigheder og Reis 
fer, ere upaalidelige. Han er ifær merkverdig ſom Fors 
fatter af det førte Evangelium, fom han ſtal have fÉres 
ver henved 60 Var efrer Chriſti Fødfel for Chriſtne fra 
— der vare omvendte fra Jodedommet, til Be— 
viis paa Jeſu Meſſ ſſiasverdighed, uden ſtreng chronolo⸗ 
giſt Orden, dog med temmelig Udforlighed. Den nyere 
Critiks Underſogelſer har gjovt der ſandſynligt, at han 
ſtrev paa hebraifE ſaavelſom og, at de to førfte Capitler 
ere uægte. 

Maupeou Micolas-René-Charles⸗Auguſtin de) 
var i Aaret 1768 Cantsler af Frankerig og arbeidede paa 
at udvide Kongens Magt og formindſke Parlamentets 
Anſeelſe. J Aaret 1771 opløfes Parlamentsmedlem— 
mernes Embeder, og Cantsleren fatte Crandconfeilets 

Dommere iftedet for Parlamentsovrighederne i Paris. 
Denne Fremgangsmaade foranledigede en Mængde Fly— 
vefÉrifter imod Maupeou. Ludvig 16de gav efter for 
det almindelige Onſte, kaldte de gamle Pvrigheder tils 
bage og forviſte Cantsleren til fir Landgods Tuy i Nors 
mandie. Men denne vægrede fig ftandhaftigt ved at 
nedlægge fin Titel fom Cantsler, hvilken man ei kunde 
berøve [jam uden Proces, og døde 1792. 

Maupertuis (Pierre Louis Moreau de) født i St. 
Malo 1698 af fornemme Forældre, vifte alerede i fin 
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"Ungdom megen Tilbøieligged til Mathematiken og 
Krigsvidenſkaberne. Han traadde 1718 i Muſketeer— 
garden og anvendte al den Tid, han havde tilovers fra 
Tjeneſten paa Studeringer. Efterat han havde ſtaaget fo 

Aar i dette Corps erholdt hanen Eſtadron i Cavalleriere⸗ 
gimentet La Roche-Guyon, men tog fnart fin Afſteed 
for efter fin Tilboielighed gandſke ar kunne opoffre fig de 
ftrenge Videnſkabers Studium. J Aaret 1723 blev 
han optagen i Videnſkabernes aitat semie, Fire eller 
fem Aar derpaa førte Lyſt cil ar lære noget ham til Lons 
don, hvor det. kongelige Selffab. aabnede fig for ham. 
Efter fin Tilbagekomſt begav han ſig til Bafel for at træs 
de i Forbindelſe med de berømte Brodre Bernoulli. Nye 
Synsmaagader og diffe ſtore Mathematikers Venſtab vare 
Frugten af denne Reiſe. Hans Berommelſe og hans 
Talenter bevirkede, at man 1736 valgte ham til at ftaae 
i Spidſen for de Hfademifer, fom Ludvig 15de ſendte til 
orden for at beſtemme Jordens Skikkelſe. Mauper— 
tuis ledede dette Foretagende, ſom i eet Aar lykkeligt uds 
førtes efter utallige Vanſkeligheders Overvindelſe. 
Forſt, fortæller en Hiſtorieſtriver, ſogte de efter et 
for deres Forehavende gunſtigt Sted ved den bothniſke 
Bugt, men fandt inter. Dette nødte dem til at begive 
fig til det Indre af Landet,. og fra Torneaa gaae op mod 
Norden langs Tornegafloden indtil Kittesbſerget vag den 
anden Side Polarcirkelen. Her maatte de beſkytte fig 
mod de afſtyelige Fluer, der ere en Skrok før Laplender— 
ne og overfalde MennejfÉene i ſaadan Mængde, at de ins 
den fort Tid eré iftand til ar dræbe dem, og desuden gjgs- 
re alle Spiſer urene. De under dette Clima meget tal— 
vige og meget hyppige Rovfugle bortførte ofte det for 
Akademikerne beftemte Kjød; ſom Cneag vare de midt 
imellem Harpyer. Man maatte fætte over Flodens 
Vandfald, med Øren i Haanden bane fig Veien igjens 
nem en uhyre SÉov , der var iveien for deres Udmaalin— 
ger, klattre op ad Bjerge for at befrie deres Toppe fra 
Træftammer , der berøvede dem Udſigten, oprette Sig» 
naler paa Spidſen af de hoieſte, hvilke kunde fees fleve 
Mile, og derefter beftemme de nødvendige Triangler. 
Man maatte maale en Baſis paa en froſſen og med en før 

- 



532 Mau 

meget fiin og adffillige Fod dyb Snee, bedakket Flod. 
Denne Snee, der lignede Sand, rullede bort under Fod⸗ 
derne og fEjulte de Afgrunde, hvori man lertelig uden 
Redning funde begraves, — Man maatte byde en faa 
ſtreng Kulde Trods, at felv Landets vante Indbyggere 
undertiden miftede en Arm eller et Been derved. Den 
enefte Drik, der et frøs, var Brændevinen, men, naar 
man bragte Karret dermed til Læberne, hængte der paa 
Hieblikket faft derved og man kunde ef Igérive det uden at 
beſkadige ſig. Intet afffræffede Afademiferne. En— 
hver gjorde fine egne Jagttagelſer; alle ſtemmede overs 
eens med en Noiagtighed, der bevifte deres Rigtighed. 
Og efter alle diſſe Beſperligheder, Møifommeligheder 
og Arbeider, lede de endnu tilſidſt Skibbrud og vare nær 
ved at mifte Frugten af et faa vanſteligt og møifommes 
ligt Foretagende, ja endog fætre Livet til. Efterat Maus 
pertuis med fine Colleger lykkeligt var vendt tilbage til 
Frankerig, blev han 1740 faldt af Friderik den 2den for 
at paatage fig Directionen for det berlinſte Akademie og 
Preſidentpladſen i ſamme. Denne Monard var dens - 
gang indviklet i Krig med Oſterrig. Maupertuis vilde 
dele Farer med Kongen og udfatte fig ved Molwitz faales 
des, at han blev tagen til Fange og plyndret af nogle 
fiendtlige Hufarer. Han kom til Wien, hvor Keiferen 
modtog ham med Udmærfelfe. Da han fortalte Keifes 
ren, at han blandt de borttagne Sager ifær ugjerne favs 
nede et Uhr af Graham, der havde værer ham til ftor 
Nytte ved hans aftronomiffe Jagttagelſer, overrakte 
Keiſeren ham et fig tilhørende, med Diamanter befat, 
af ſamme Mefter, og fagde ltillige: „Huſarerne have 
villet ſpille Dem en Streg; de have bragt mig deres Uhr 
og Jeg giengiver Dem hermed ſamme.“ Hans Fangen⸗ 
ſkab var hverken ſtrengt eller langvarigt. Overvaldet 
med mange Tegn paa Agtelfe og Godhed, erholdt ban 
Tilladelſe at vende tilbage til Berlin. Maupertuis be— 
føgte Franferig, hvor hans Venner haabede at beholde 
ham; dog gif han igjen til Preuffen, inen han var nep⸗ 
pe kommen der før han fortrød at Lave forlade fit Fædre- 
neland. Frederik ſogte vel at holde ham ſtadeslos for 
hans Tab ved Velgierninger og ved fin Fortrolighed, men 
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født med en ulykſalig Aandsurolighed, var han ulykke— 
lig i Wrens og Gledens Skjod. Cr fredeligt Liv er et 
beſtemt for en ſaadan Characteer; Maupertuis havde 
desuden adſkillige Stridigheder, fornemmeligt med Pros 
feſſor Kånig i Franeker og ved denne med Voltaire. J 
Akademiets Memoirer for Hav 1746 havde han optaget 
en Afhandling om Lovene for Bevægelfen og Hvilen efter 
den mindre Virkſomheds Grads metaphyfife Princip. 
Koͤnig angreb ci alene denne Afhandling, men tillagde - 
endog Leibnitz Ideen til ſamme og berørte et Brev, ſom 
Leibnitz engang ffal have ſtrevet til Profeſſor Hermanni 
Bafel. For at afvende Beſtyldningen for et Plagiat fra 
fig, fordrede Maupertuis Fremlæggelfen af Originalbres 
ver, og bevirfede, da hiin et funde fremlægge dette, hans 
Udſtodelſe af Akademiet, hvis Medlem Han var. Ads 
frillige Skrifter var Følgen af denne Strid, hvori Vol— 
taire ogſaa blandede fig. Denne var i Forſtningen en 
god Ven af Maupertuis, hvem han betragtede fom fin 
Lærer i Mathematiken; men fiden gjorde gjenfidig 
Iverſyge dem uenige. Voltaire, der var opbragt over 
nogle. Handlinger af Maupertuis, benyttede denne 
Strid til at udeſe fin Galde. Forgſeves befalede Kone 
gen af Preuffen ham at blive neutral; han fremtraadde 
forſt med ef eget bittert Svar fra en Berliner; til en 
Pariſer-Akademiker angagende Striden imellem Praeſi—⸗ 
denten for det berlinffe Akademie og Profeſſoren i Frane— 
ker. Paa denne førfte Satire, fulgte Doctor Akakias 
Diatribe, en bidende Critik paa hans Fiendes Perſon og 
Værfer, fuld af fiin Ironie og Lune. Forfatteren gjen— 
nemgaaet en Mængde Ideer, der findes i hans Modftans 
ders Verker, iſer i Brevene. Han fpotrer ifær det 
Projeet, at anlægge en Stad, hvor der fulde tales 
Latin, ci at betale Lægerne, naar de Syge ei kom fig, at 
bevife Guds Tilværelfe ved en algebraiſt Formel, at 
anatomere Kjæmpers Hjerne for deraf at udgrunde Sje— 
lens Natur, at gjøre et Hul til Jordens Middelpunkt ꝛc. 
Diſſe Pile, der faftedes paa Maupertuis, fatte hans 
Venner i Forbaufelfe. Mod Voltaires Satirer farte 
man nu den Gerømmelfe, han forben havde meddeelt 
Maupertuis. J Aaret 1738 var Maupertuis er ophoi⸗ 
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et Genie, Frankerigs ſtorſte Mathematiker, en Archi⸗ 
medes, en Columbus i Opdagelſer, til hvem Voltaire 
havde gjort følgende Vers: i 

Le globe mal connu, qu'il asu mesurer 
Devient un monument, ou sa gloire se 

' fonde ; 
Son sort est de fixer la figure du monde, 

De lui plaire et de l'éclairer. 

(Den fotdum ei rigtigt kſendte Klode, fom han 
har forſtaget at maale, er et Minde, hvorpaa hans Hærs 
der ftøtter fig. Hans Sfjebne er at beſtemme Jordens 
Figur, at behage den og oplyſe den). Og i Aaret 1752 
var han et bizart Hoved, en overdreven Reſonneur, en 
urimelig Philoſoph. Voltaire fjølede vel fin Hern ved 
diſſe Satirer, men tabte tillige i Publikums Agtelſe og 
Kongens Yndeft. De Ubehageligheder, han udfatte fig 
for, bevægede ham endog til 1753 at forlade det preusfis 
ſke Hof. Han føgte Trøft i nye Satirer og fFildrede 
Maupertuis fom en gammel ſom Philoſoph udflæde Rits 
mefter, adfpredt og overilet med fmaae runde Mine, 
ſtumpet Neſe, Parykken paa Tvers, flaut Phyſiogno—⸗ 
mie, fladt Anſigt og forfengeligt Sind. Maupertuis 
ſendte ham vel en Udfordring, men han fvarede med 
Spot. Denne Farce endtes tilfidft faaledes, at Kongen 
lod Boltaire og hans Niece arreftere i Frankfurt, og 
man havde Maupertuis mistankt for at have foranlediget 
denne Forholdsregel. Bryſtſyge og Blodſpytning bevæs 

gede denne til igjen at reife til Frankerig, hvor han blev 
fra 1756 til Mai 1758, da han begav fig til Bafel og 
døde her 1759 i fine Venner Berndullis Arme, Mauper⸗ 
fuig var af overordentlig Livlighed, der forenet med hang 
Maade, at klade fig, gav ham et beſynderligt Udfeende. 
Han var igvrigt høflig, endog indfmigrende-og talte 
med Xand og Lethed. Men diffe Fortrin uagtet førte 
han et førgeligt Liv, En aft for pirrelig Egenfjerlighed, 
en hidſig, knurvoren, herſteſyg Characteer og den ivrigfte 
Beftræbelfe aft fomme frem ffadede ham meget. J fin 
Stiil efterlignede han undertiden Fontenelle, men det 
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havde været bedre, hvis han havde efterlignet ham i fin 
Opforſel. Som SÉribent vifer han fig aandrig, fuld 
af Sid og Phantaſie, men ogfaa ofte ſogt, ftiv og paras 
dor. Han var mere lærd end ſtjon Skribent. Hang 
Verker, der alle keels ere af philoſophiſt, deels 

mathematiſt Indhold, ere udkomne i Lyon 1756 i fire 
Octavbind. Condorcet fældte følgende Dom om Maus 
pertuis: „Han var en Mand af megen Forſtand, en 
middelmaadig £ærd og endnu maadeligere Philoſoph, 
blev plaget af hiin Begjerlighed efter Berommelſe, der 
forleder til, felv at vælge fmaae Midler, naar de ſtore 
mangle oé, til at ſige Urimeligheder, naar man intet 
Pikant finder, ſom er fandt, fil at. tale i Almindelig— 
hed, naar man ei veed at finde paa noget og komme frem 
med Paradoxer, naar man ingen nye Ideer har.“ 

Maurepas (Sean Fredéric Phelypeaux Greve af) 
født 1701, blev allerede i fit 26de Aar Kongens Miniſter 
over Marinedeparmentet og i en Alder af 36 Conſeilets 
Decan. Monet berufet af denne hurtige Lykke, gad 
han fun høre Lidet for ſelv at tale defto mere, behandlede 
Smaating med Alvorlighed og vigtige Gjenftande fet og 
befluttede før han tilbørligt funde overveje Grundene. 
Uden Plan og Forudſeenhed var ban afhængig af Dies 
blikket. Med denne Letſindighed forbande hanen lykke⸗— 
lig Fatteevne og Hukommelſe. Ved Mad. Pompadours 
Sntriguer, paa hvem han Fal have gſort et nærgaaende 
Digt, blev han 1749 forviift til Bourges. Saa lidet 
han og var Philoſoph, taalte han dog fin Skjebne med 
Anſtand og Jevnſind. Alerede den anden Dag var han, 
fom han felv forſikkrer, træftet derover, Han nød Sels 
ffabets Glæder i en ſtor Kreds af Venner, «der ei forlode 
ham. Tilbagekaldt af Ludvig 16de 1774 traadde han 
igjen i Minifterium og erhvervede ſig Kongens hele For— 
trolighed. Frankerig ſtylder ham mange Forbedringer ét 
Marinen, fornemmelig ved Skibsbygningen. Han 
døde i November 1787. Hans Memoirer, forfattede 
af Salé og udgivne af Soulavie, ere intereſſante, ſtjondt 
de ere ſtrevne med SEjødesløshed. 
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Maurer kaldtes et gammelt Folk, der endnu fin⸗ 
deg i Afrika i fine fordums Bopæle ved Afrikas nordvefts 
ligfte Kyſter langs det atlantiſte og Middelhavet. Ros 
merne, der førft undertvang dem, kaldte deres vidløftige 
Land Wauritanien. De bleve fiden overvundne af Vans 
dalerne, diffe maatte vige for Grekerne, fom dog ſnart 
igjen bleve fortrængte af Araberne eller Saracenerne. 

a Araberne 711 erobrede Spanien, vare mange Maus 
rer,” fom imidlertid vare blevne Muhamedaner, i deres 
Hær ſom Underfaatter, og levede til det 11te Aarhun— 
dred under deres Herrebømme. Men ved denne Tid fors 
dreve de Araberne fra deres gamle Beſiddelſer i Afrika og 
ftifrede hev Kongerigerne Fe; og Marocco. J Spanien 
fif de og i de fleſte Lande Overhaarnd over Araberne, men 
forenede fig ſnart faaledes med de Overvundne at de ſyn— 
tes at udgjøre eet Folk. Man kaldte dem tilſammen 
Maurer. Men deres Herredomme i Spanien blev ved 
de Chriſtnes Seiervindinger i det 13de Aarhundred inde 
ffrænfet til det enefte Kongerige Granada. J Spanien 
havde de udmarket fig fortrinligt. Hvor de herſtede 
hlomſtrede Agerdyrkning og Juduftrie, de yndede Kun— 
fterne og Videnſkaberne; intet Feudalſyſtem, der uds 
bredede faa meget Uheld i det chriſtne Spanien, forſtyr⸗ 
rede deres Velſtand, og deres Toleranfe og Fredfommes 
lighed imod de Chriftne er faa meget mere at roſe, jo me— 
re de fpanffe Konger gjorde fig Umage for gandſte at uds 
rydde dem, hvilket dog iſer var Tilfældet efter Granadas 
Erobring, ſom udførtes afFerdinand den catholffe(1492). 
Vel tilftod han dem førft frie Religionsovelſe, men, da 
man fiden foregav at mærfe Oprorsprojectet iblandt dem, 
blev det befalet dem, enten at lade fig døbe eller og forlade 
Spanien inden tre Maaneder, hvis de ei vilde være 
Slaver. De, føm [ode fig døbe bleve kaldte Moriſtos 
eller Maraner, dog bleve de hemmeligt den muhame— 
danſke Religion troe. Philip 2dens Undertrykkelſer og 
Haardhed foranledigede en Opſtand i Granada, der 
dæmpedes med Wold og Gruſomhed. Hvad Krigen et 
ødelagde blev bortflyttet fra Granada til Caſtiliens an— 
bre Provindſer. Endeel vare flygtede over til Afrika. 
Philip 3die fordrev dem aldeles efter Erkebiſtoppen af 
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Valeneias Tilſkyndelſe (1609 og 10) og Spanien mis 
frede paa engang over 600000 af fine flittigſte Indbygs 
gere, De finygtede over Havet til deres gamle Fædrenes 
land, men med dem ftygtede Induſtrie og Velſtand. 
Man fan virfelig anſee Moriffernes Forviisning fom een 
af Hovedaarſagerne med til Spaniens paafølgende For— 
fald Alerede 8 arv eftev deres Fordrivelſe erflærede 
det høie Raad af Caftilien Kongen, at Spanien aldrig 
havde været faa fattigt paa Folk ſom nu; at det var ude 
med Riget, hvis Gud ei hjalp; at man overalt ſaae Ruis 
ner af ufe og Ingen byggede dem op; at Sræder og 
Landsbyer laae øde 20. 

Maureſt det ſamme ſom Groteſt (fee denne 
Art 4* % 

) x HØ 

Mauritanien, et fordums Kongerige i Afrika, 
ſtrakte fig i vidtlsftigſt Betydning fra Floden Amphages 
til det, veftlige Ocean og indbefattede i Forſtningen tillige 
det gamle Numidien. Indbyggerne vare deels Efter— 
kommere af Phut, deels phoeniciſte Coloniſter, og efter 
Romernes Vidnesbyrd gode Ryttere og Bueſtytter. 
Efterkommerne af Syphax, denumidiffe Kongers Stam⸗ 
fader, omtales forſt fra 349 f. Chr. Efter den jugur— 
thinffe Krig erholdt Bocchus det maffåfplife Numidien 
og beherfede hele Mauritanien. Da Numidien blev 
gjort til romerſt Provinds erholdt Juba 2den, en De« 
fcendent af Mafiniffa Mauritanien. Jubas Søn Ptos 
lemeus, der havde været Romernes Bundsforvandte, 
blev af Caligula faldet til Rom og der henrettet (40 
Aar efter. Chr). Hans Frigivne Aedemon begyndte en 
Krig, der fort derpaa under Keiſer Claudius endtes med 
Mauritaniens fuldfomne Undertvingelfe. Romerne » 
deelte Landet i to Provindfer: Mauritania Tingitana 
(det egentlige Mauritanien) og Cæsariensis (det forris 

ge maſſaͤſyliſfe Numidien). Senere kom Vandalerne 
over til Mauritanien og fortrengte Romerne (428); 
deres Rige blev igjen kuldkaſtet af Beliſar efterat have 

ſtaaget omtrent 100 Mar. Veſtgotherne ftiftede derpaa 
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et Rige i en Deel af Mauritanien, men bleve fortrængte 
af Araberne. (Sammenlign Art, Numidien). ! 

Maurus (Rabanus ogſaa Hrabanus og Rhabanus) 
med Tilnavnet Magnentius af ſin Fodeſtad Mainz, blev 
født 776, indtraadde i Kloſteret Fulda, hvor han og ers 
holdt tin Underviignina go 5 i Munkeordenen, blev, Dias 
conus og næfte Mar ſendt af fin Abbed til Alcuin i Tours 

for at faae en Curfus i de hoiere Videnſkaber. Efter 
fin Tilbagekomſt blev han Lærer ved Skolen i Fulda, 
der under ham blev berømt, Aar 314 blev ban 

indviet rif Preſt og fynes ved denne Tid at have gjort 
en Reiſe til Paleſtina. 822 blev han Abbed i Fulda, 

ul. men nedlagde dette Embede 842 og begav fig -til Wes 
HØ tersserg ved Fulda, hvorfra han 847 blev faldt ſom 

Diffop til Rom, i hvilfen Værdighed han døde den 
4de Febr. 856. Han var en Mand afde mangfoldigfte 
va meeſt udbredte Kundſtaber og har forfattet faa mange 
Skrifter, af man ei fan indfee, hvorledes ban, ved 
fine mange Embedsforretninger, far kunnet faae Tid 
dertil, " De angaae deels Bibelens Fortolknina, deels 
den kirkelige Difciplin, deels philoſophiſte (libri XXII 
de universo), mathematiffe (liber de computo) og 
phifologiſte (glossaria latino-theotisca) Gienſtande, 

men ere ei alle tryfte. Hans Bog De laudibus s, 
crucis (det hellige Korfes Priis, udgivet af Wipfer— 

ling i Pforzheim 1503, Fol.) er faavel formedelſt fin 
ualmindelige Sjeldenhed ſom formedelft de mange finde 

ride ofte til;det Spillende grændfende, i mangehaande 
Skikkelſer fremfatte Diate, mærkværdig. Hans, Værs 

, fer udfom i Coln 1627, 6 — Fol. hvilken Samling 
indeholder 44 Skriftet. 

Maury (Jean Siffrein) blev født den 26de Juni 
1746 i Valéras. Hans Forfædre vare for det mefte 
Kiobmaend eller Advocater; felv opoffrede han fig den 
geiftlige Stand og erholdt alerede tidligt adffillige Bene— 
ficier, Ved fine udmærkede Talegaver paa Pradikeſto— 
len havde han aferede før Revolutionen, erhvervet fig en 
faa ſtor Bersmmelſe, af han var bleven kongelig Cabis 
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netspræft, Prior af Lyon, Abbed af Frenada og Medlem 
af det franffe Akademie. Han vifte Regjeringen, der 
havde overvældet ham med faa mange Velgjerninger, fin 
Taknemmelighed, ved det Mod og den Veltalenhed, 
hvormed han forfvarede Thronen. J Aaret 1799 blev 
han valgt til Depureret for Geiſtligheden i Peronne til 
Stendernes Forſamling og var ved fin fore Veltalenhed 
fin grundige og udbredte Lærdom, men ifær ved fin 
Aandsnervérelſe og fit: urokkelige Mod, en frygtelig 
Modſtander for den da fremſpirende Oppofition imod Res 
gjeringen. Med ftort Eftertryk modſatte han fig i Geiſt⸗ 
lighedens Kammer Foreningen af de tre Stander til een 
Nationalforſamling, og, da denne desuagtet befluttes 
des, forlod han Forſamlingen og Verſailles, blev heftet i 
Peronne, men paa den conſtituerende Forſamlings Befa— 
ling frigiven, og viſte fig ſnart igjen i Forſamlingen 
ſom cen af dens virkſomſte Medlemmer. Den 3die 
Sept. holdt hanen lang kraftig Tale augagende Møde 
vendigheden af den kongelige Sanction; den 13de 
Det. forfvarede han Geiſtlighedens Eiendomme, ſom 
man vilde erflære for Nationalgodſer, med en Veftalens 
hed, hvori han fyntes at overgaae fig felv, og talte end—⸗ 
nu engang. den 3ote Oct. om ſamme Gjenſtand med nye 
Grunde og nyt Eftertryk. Da Gjenftanden den 9de 
Mov. tredie Gang foretogeg, foranledigede Maury et 
meget uroligt Optrin i Forſamlingen, da han befEyldre 
Preſidenten for Partiſthed for den venſtre Side og vifte 
ham til Orden. Han beftceg, uagtet Fleerhedens Mods 
ſtand, Talerſtolen med Magt og falte med endnu varmes 
re Iver for fin Stands Rettigheder. Det var i dette 
ſtormende Møde at et ungt Fruentimmer under Larmen 
raabte: ,,Man vil blot rage Skjeget af Herrerne; ere de 
ei rolige, vil man ſtjere Halſen over paa dem.“ Da han 
derpaa forlod Forſamlingen blev han forfulgt af Folket 
med det Redſelsudraab: ålalanterne: hvorpaa han fvas 
rede med den ftørfte Koldblodighed: Vous n'en seres 
plus éclairés; og, da en Hob FifferÉjellinger raabte 
efter ham: Le clergé est f..,..! vendte han fig ſmi⸗ 
[ende til dem og ſagde: Vous savez, qwon n'en 
meurt pas. Det er ei ufandfynligt af denne Aands⸗ 
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nærværelfe dengang reddede hans Liv. Thi iſtedet 
for af udføre hiin viſt nok alvorligt meente Trude 
fel, ledſagede Pobelen ham med ſtoiende Bifald og 
vild Larter til hang Bolig. Imidlertid nedſlog bette 
Forfald aldeles iffe hans Mod, thi han talede, faa ofte 
der gaves Leilighed, med ſamme Iver fom før for Thro— 
nens og fin Standé Kettigheder. Men ogfaa om andre 
ei mindre vigtige Gjenftande talede han af fine Kundas 
bers Fylde med den famme eftertrykkelige Veltalenhed ag 
forfvarede de af ham for bedre erkjendte Grundfætnins 

ger mod den herffende Fleerhed, med ſin Characteers hele 

Varme. Saaledes talte han i Forſamlingen den 23de 
Dec. 1789 mod Meddelelfen af borgerlige Rettigheder 
til Joder, Skueſpillere og Skarprettere. J Januar 
1790 opfordrede han den conſtituerende Forſamling til 
endeligt engang alvorligt at ſyſſelſette fig med National— 
gjelden, formindſte Afgifterne paa Livets førfte Nodven— 
digheder og ſnarere lægge dem paa Luxus-Gſenſtande. 
Den 19de Juni ſamme Aar talede han for Adelens Veds 
bliven og bevifte denne Stands nøie Forbindelfe med Mo— 
narchiet. Den rode Juli fremftod han mod de Depute— 
rede fra Avignon, forlangte, at man ei ſtulde høre deres 
Beretning om de myrdede Fangne, og ſvoer dem evig For⸗ 
følgelfe, ſom Deputerede fra en Morderbande. Den 

17de Juni 1791 holdt hanen meget færd Tale om Cri⸗ 
minaljuſtitſens Yndretninger; den 22de Marts om Res 

gentſkabets Organiſering; den 13de Mai om at tilſtaae 
de farvede Menneffer borgerlige Rettigheder; og han 
bevifte ved denne Leilighed med-enPogif og en rolig Klar⸗ 
hed, der heller ikke forfeilede ſin Virkning paa Forfame 
lingen, at det vilde være ligefaa farligt vaa engang at 
tilſtaae diſſe MennefÉer de borgerlige Rettigheder, ſom 
gandſke at udelukke dem derfra. Han vilde, de fEnlde 
ſkridtviis bringes dertil, ſom det havde været Tilfældet i 

andre vel indrettede Stater. Det vilde være for vidte 

loftigt hev at omtale alle de Leiligheder, ved hvilke Abs 

bed Maury udviklede fine Talenter og fin Veltalenhed, 
der, udmærfede ham fom een af de førfte Talere i den cons 

ſtituerende Forſamling, ſom var faa rig paa veltalende 

Mænd. Efter denne Forſamlings Opløsning 1792 for⸗ 
— 1X 
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[od han, utilfreds med Gangen, ben franſke Revolution 
havde taget, Frankerig, og begav fig til Rom, hvor han 
blev modtagen med aabne Arme... " Paven gav ham bis 
ſkoppelig Titel og fendte ham endnu famme Aar ſom apos 
ſtoliſt Nuntius til Frankfurt til Keiſer Frants den 2dens 
Kroning. Kort derpaa udnævnte han ham til Biſtfop 
af Nicea og den 217 de Febr. 1794 til Cardinal. Under 
alle Revolutionens Storme, hvori næften alle Medlems 
mev af hans Familie fandt deres Død pan Schaffottet, 
blev Maury i Rom. og beffjeftigede fig blot med ſit bis 
ſkoppelige Embeds Pligter og med Videnaberne. Se 
midlertid undlod (Gan ikke ved enhver Leilighed, i fine 
Hyrdebreve og Civculærer , høit at yttre fin Afſkye for de 
i Frankerig udøvede Rædfler og paa nye beviſe Bourbons 
nernes Familie fin Hengivenhed og Troffab.  Maury 
havde til denne Tid viiſt en Characteerfaſthed, der ers 
hvervede ham felv deres Agtelſe, der ei bifalde hang 
Grundfætninaer, ja endoa hans erklerede Modftanderes. 
Men og for ham flag Friftelfens Time, ſom han et kunde 
modftaae. Da Bonaparte 1804 havde antaget den kei— 
forlige Verdighed, holde han Bourbonnernes Sag for 
aldeles tabt, og troede, at Klogſkab raadede ham at uns 
derkaſte fig den af den franffe Nation og næften alle Cus 
ropas Magter erkſendte keiſerlige Regjering. Han funs 
de paa nogen Maade undſtylde dette Skridt for fig ſelv 
ved fin ftedfe vifte Hengivenhed for monardiffe Grundfæts 
ninger; han funde allene paa denne Maade haabe at frem— 
me den hierarchiſte Magts Udvidelſe, der ftedfe fremfor 
aft havde ligger ham paa Hjertet, og ſom ved det den 
15de Juli fluttede og den rode Sept, 1801 udverlede 
Concordat var bleven meget indffrænfer i Frankerig. 
MaafÉce ſmigrede og den ærgjerrige Mand fig med det 
Haab, endnu paa denne Maade at naae den høiefte Værz 
dighed i Chriſtenheden. Kort, han fÉrev i meget unders 
danige Udtryk til Keiſer Napeleon, bevidnede ham fin (tos 
re Agtelfe for hans ophøjede Egenffaber, fin høje Beun: 
dring for hang Bedrifter, ca hyldede ham formelig ſom 
Franffmand. En ſaadan Mands Underfaftelfe maatte 
naturligviis ſmigre Nappleon. Man Se derfor ei uns 

m 
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dre over, at Maury fandt naadig Modtagelſe. J Aas 
ret 1804 reiſte han i Pavens Følge til Paris og affiftes 
rede ved Keiferfroningen den 2den December. J Aaret 
1808 blev han derpaa ophøjet til Erkebiſtop af Paris. 
Fra denne Tid var han fin Herres hengivnefte Tjener. 

Alle hans Hyrdebreve, alle hans Taler prædifede den 
meeft ubetingede Lydighed mod Napoleons Decreter, og 
hans Taler og Adrefjer til denne udtømte alt hvad det 
laveſte Smigrerie formaaede at frembringe. Maturligs 
viis funde denne Fremgangsmaade ei være ham fordeel— 
agtig ved Forandringen i Aaret 1814. Han erholdt 
Derfor heller iffe Adgang til Ludvig 18de, men maatte 
fin Modftand uagtet, rømme det erkebiſkoppelige Pals 
lads i Paris, der indrettedes til en anden Henſigt. Ca— 
pitlet vilde heller ikke erkſende ham for Erfebiffop, da 
han, ifølge Concordatet, ei havde noget paveligt Breve. 
For at erholde ſamme veifte han til Yom, men fandt 
Fjer ingen ſynderlig Modtagelſe og erholdt ei engang 
Audiens hos den hellige Fader. Han blev endog fat i 
Forvaring paa Engelsborg, fordi han uden Pavens Tils 
ladelſe havde modtaget Erkebiſpeverdigheden. 

Mauſoleum kaldtes det. prægtige Gravminde, ſom 
Artemifia, Dronning i Carien [od opreiſe for ſin Gemal 
og Broder i fin Hovedſtad Halicarnas omtrent 350 f. 
Chr. Pragt og Skjonhed anviſe den en Plads iblandt 
Verdens faafaldte 7 Under, og alle prægtige Gravmins 
derere fiden blevne kaldte Mauſoleer. Grakenlands 
meeſt udmerkede Billedhuggere havde arbeidet derpaa. 
Briaxis, Scopas, Leochares og Timotheus forfærdigede 
Siraterne ved Bygningens fire Sider; af Pythes var 
det Fiirſpend, der prydede den kegleformede Bygnings 
Spidſe. Efter Vitruv arbeidede og Praxiteles derpaa. 
Efter Artemiſias Død fuldførte Kunſtnerne der uden Be—⸗ 
taling for ei tillige at mifte ren for deres Flid. 

Mauvillon (Jacob) tilſidſt hertugelig braun— 
ſchweigſt Ingenieur⸗Oberſtlieutenant og Profeſſor i 
Krigsvide nſtaberne ved Collegio Carolino i Brauns 
ſchweig, blev født i Leipzig den 8de Marts 1743. 
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Hans Forældre, ſom nedſtammede fra Frankerig, hav— 
de et Opdragelſesinſtitut i Leipzig, hvor der fornemmes 
ligt underviſtes i det franffe Sprog, og hans Fader var 
en færdeles agtet franſt Sproglerer ved der derværende 
Akademie. Han var ſvagelig -alerede fra Ungdommen 
af, og et ulykkeligt Fald, hvorpaa fulgte en fvær Syge 
dom, efterlod varige Spor vaa hang aldeles forvorne Les 
geme. Da hans Fader ønfede af han vilde ſtudere Theo—⸗ 
logie, faa opofrede han fig denne Videnſkab, dog ei læns 
ge, da han ved Læsning af flere theologiſte Værker aleres 
de fandt fin Mening alt for meget afvigende,  Desuage 
fer blev, ſom man ofte bemarker i lignende Tilfælde, 
Theologie hans Yndlingsftudium. Han har fiden fÉres 
vet et vidtloftigt Verk om den chriſtelige Religions fals 
ffe Slutninger. Men, da Forlagshandelen endnu før 
Trykningen fpillede Banquerot, kunde ManufÉripter, 
uagtet al anvendt Moie, ei bringes tilveie. Hans Verk: 
der tildeels enefte ſande Syſtem i den chriſtelige Religion 
(Berlin 1787) er tildeels fremkommet ved Reminiſcen⸗ 
fer fra hiint tidligere Verk, og dertil ſigter vel og naar 
han i ſamme figer, at det er et Verk, hvorpaa han é 
lang Tid har arbeidet. Da hans Fader i Aaret 1756 
fif fe Kald ſom Profeffor i det franffe Sprog ved 
Carolinum i Braunſchweig, erholdt Mauvillon der fra 
fit 13de Aar den bedfte Underviisning af de mange bes 
rømte Mænd, fom dengang prydede Carolinum, af en 
ZJeruſalem, Gårtner, Ebert og andre. Fra denne Tid 
fEulde han ſtudere Jura, hvortil han dog et havde den 
mindfte Tilbøielighed, Derimod yndede han fornemmes 
ligt Sprogftudium, Tegning og Mathematik. Derhos 
havde han, ſtjondt ſvagelig, lille og ildeſkabt, en afs 
gjort Tilbøielighed til Militerſtanden, og, da Syv⸗ 
aarsfrigen var udbrudt, fod han fig af General Walmo— 
den hverve ſom Ingenieur og traadde i hannoverſt Tjes 
nefte, Da han efter paafulgt Fred ei havde nogen nær 
lidfigt til Befordring i denne Tjenefte og hans Fader 
endnu ſtedſe onſkede at han vilde ſtudere Jura, befluttede 
han at tage fin Afſkeed og gaae til Leipzig for af opfylde 
fin Faders Villie, Men, da han der var Vidne til en 
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meget nedrig Handling af en Retslerd, fandt han fig 
derved bevæger til pludfelige at forlade dette Studium. 
J Waret 1765 udfom af ham en Overfættelfe af Mad. 
Sévignés Breve, og nogen Tid efter fÉrev han Breve 
om det kochſte Skueſpillerſelſtab, hvilke paadroge ham 
mangehaande Fortrædelighed, formedelft den Frimodig— 
hed, hvormed han havde revet om nogle af Medlems 
mernes Forhold. J Aaret 1766 fom han ſom Collabos 
rator til Sfolen i Ilefeld. Her ftuderede han: under 
Rector Paͤtz den gamle Literatur, ifær det latinſte Sprog 
og kom i noie Venſkabsforbindelſe med begge Ungerne fra 
Wernigerode. Med den yngre Unger havde han gjort 
den Aftale, at den af dem, der forſt døde, ſtulde vife 
fig for den anden for at godtgjøre at Sjelen endnu efter 
Døden kunde virfe tilbage paa Sorden. Da nu den 
yngre Unger var død og intet vifte fig for ham, faa troede 
Mauvillon heri at have erholdt en Befræftelfe paa fin 
Tvivl om Sjeleng Udødelighed, Kort derpaa blev han 
ved Anbefaling anfat fom Vei: og Broe Ingenieur og 
tillige fom Lærer i Krigsbygningskunſten ved Carolinum 
i Caſſel. Han var ved denne Tid WMedarbeider af Lem— 
goer; Bibliothebet, i den caſſelſte Tiſſtuer, og ſtrev og⸗ 
faa dengang Breve om tydſte Digteres Verd. Dette 
Voerk ſaavelſom hans frie Yctringer i de af ham forfattes 
de Recenfioner, fEaffede ham mange Fiender. J Aaret 
1779 opgav han fin Poſt ſom Veianlegs⸗Ingenieur og 
blev blot endnu ved Collegium Carolinum. Han over» 
fatte Raynals Hiſtorie om begge Indier og Arioſt, arbei— 
dede i forſtjellige Journaler, ſtrev fine Afhandlinger om 
Statskunſtens Gjenſtande og overſatte Turgots Varker. 
Da Landgreven oprettede et Cadeteorps blev Mauvillon 
anfat derved fom Capitain. Paa denne Tid ſktrev han 
fine phyſtokratiſte Breve (Braunſchweig 1780), Ind— 
ledningen til de militære Videnſtaber, om Trediveaarss 
frigen og om Krudtets Sndflydelfe i de nyere Krige. 
Men, da hang Forretninger ved Cadetcorpfet ſtedſe bles 
ve mere trykkende, veifte han til Potsdam for at tilbyde 
Frederik 2den, ſom han elffede lidenſkabeligt, fin Tjener 
ſte. Denne tilbød ham Plads ſom Capitain ved Inges 
nieurcorpſet med 600 Dalers Løn og endnu andre ſmaae 
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Fordele. Men Mauvillon afbrod Underhandlingerne, 
da hans Kone var imod et Ophold i de preusſiſte Stater 
og blev i Caſſel. Nu udarbeidede han fir Religionsſy— 
frem (Berſin 1787), tog Deel i Militær ; Journalen, 
udkaſtede Planen til, fine dramatiſte Ordſprog (Leipzig 
1785) og begyndte af ſtrive en Hiſtorie om Feldttoget i 
Nederlandene 1745, hvilfer Vark ſiden blev fuldføre i 
Manuſkript. J Aaret 1785 erholdt han et Kald til 
Braunſchweig ſom Major ved Ingenieurcorvpſet, og ſom 
Lærer ved.det derværende Carolinum. Strax efter fin 
Ankomſt dertil overfatte han Tempelhofs Geſchichte der 
ſiebenjſaͤhrigen Kriegs paa Franſk, men denne Overfæte 
telſe blev ei tryft. Naſte Mar reiſte Mirabeau iaſennem 
Braunſchweig. Herved opkom er Bekjendtſtab der 
giorde Epoche i hans Liv. Mauvillon ſatte for ſtor 
Priis paa Mirabeau, og deraf fan man let forklare den 
Intereſſe, ſom denne forfengelige og greſyge Mand vifte 
fin Lovtaler. Maaſtee fandt og Mirabeau Aandsegen⸗ 
ſtaber hos. Mauvillon, ſom han troede at kunne benytte 
for fine mangfoldige og krydſende Planer. Venfſkabet 
mellem diſſe to Mænd blev meget fortroligt og fra Mau— 
villons Side endog hjerteligt. Et tydelige: Beviis paa 
Udftræfningen af dette Venf€ab give Lettres du Com- 
te de Mirabeau å un de ses amis en Allemagne, 
écrites durant les années 1786-1790 (Braunſchw. 
1792) hvilke Mauvillon [od trykke. Strax i Begyn⸗ 
delfen af deres Forbindelfe havde Mirabeau forelagt fin 
nye Ven den Plan, i Fælled ab at fÉcive et politiſt phis 
loſophiſt Værk om den preuſſiſte Stat, betragtet i den 
indvortes og udvortes Forhold.  Mauvillon antog For— 
flaget og opofrede al den Tid, han havde tilovers, paa detz 
BVærf, hvortil Mirabeau hver Poſtdag fra Berlin til 
fendte ham trykte og ſtrevne Hjielpemidler. Men, for 
en tidlang at kunne arbeide i Falledsſkab paa VærÉet, 
kom Mirabeau i Juni 1787 til Braunſchweig og blev 
der til Auguſt, hvilfen Tid han næften udelukkende leves - 
de med Mauvillon. Nu gif Mirabeau over Hamburg 
fil Søes til Frankerig og ordnede i Paris Varket til et 
Heelt og udgav dett fir Navn. Dette er Oprindelſen 
til hang Være om det preuſſiſte Monarchie. Mauvillon 
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overſatte dette pan Tydſt og vifte derhos, af Ideen til 
ſamme, manget Bidrag og Indkledningen Ænldtes Grev 
Mirabeau, menFremſtillingen ogltdførelfen af det Enkelte 
tilhørte ham (Mauvillon). Dette Vark der fom i alles 
Hænder, blev drøftet meget baade ſkriftligt og mundtligt. 
Mirabeaus Død opløfte Benffabet mellem dem, hvilket 
ellers rimeligviis vilde havt en afgjort Indflydelſe paa 
Mauvillons Skjebne. Uagtet dei Falledsſkab med Mi—⸗ 
rabeau foretagne Arbeider koſtede ham megen Tid, fandt 
han dog Leifighed til andre literaire Arbeider. Da Bran— 
des's Verk om Qvinderne udfom i Aaret 1787 blev Maus 
villon paa det Asiefte opbragt over de deri værende Grund» - 
fætninger. Mauvillon havde nemfig fra Ungdommen af 
ftedfe levet blandet Fruentimmer, og var, uagtet fin Pers 
ſons Haslighed ſtedſe udmærfet af de klogere iblandt dem. 
Intet Under at han derfor meget opbragtes over Brans 
des's Verk. Han lod ftrar et andet Arbeid ligge før at 
gjendrive hiin Skribent ved fir Verk „Mand og Qvinde“ 
Desuagtet frembragte dette Skrift ei den Virkning, ſom 
han havde ventet af det. Da den franffe Revolution 
nu havde giver” ham Leilighed til med megen Varme at 
erklæere fig for Frihed og Lighed, fiernede diſſe Grundfæts 
ninger en Mængde af hans Befjendtere og Venner fra 
ham , og han var tvungen til at indſtrenke fin Omgang 
for det mefte til fig og fin Familie. Diſſe Grundfætnine 
ger paadroge ham og mange Ubehageligheder i hans bor—⸗ 
gerlige oa Statsforhold. Nu udkom Bahrdt mit der eis 
ſernen Stirn, hiint Spotſkrift, der, ſom ſiden beviſtes 
og tilſtodes, var forfærdiget af Kotzebue og Markard. J 
dette blev ogſaa Mauvillon angreben paa en haard og 
temmelig ufædelig Maade. Da det hannoverſke Gus 
ftirscancellie begyndte en Underſogelſe for at opdage Fors 
fatteren til dette Skrift, og Mauvillon offentligt havde 
fagt, han holde Zimmermann i Hannover for fammes 
Forfatter, fan henvendte hiint Cancellie fig til Krigscol⸗ 
legiet i Braunſchweig med den Begjering at man vifde 
udſporge Oberſtlieutenant Mauvillon om Grundene for 
hans Mening. Mauvillon vægrede fig ved at fige diſſe 
Grunde og erklærede, af, da han felv vat angreben é 

Skriftet, kunde det ſynes ſom om han handlede af Hevn⸗ 
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gjerrighed, og at ingen redeligt tenkende Mand maatte 
lade en ſaadan Formodning hvile paa ſig. Men dermed 
var Juſtitscancelliet i Hannover ei tilfreds og requireres 
de anden Gang. Nu udbad Mauvillon fig en Frift af 
fire Uger og gav derpaa en ſtriftlig Forklaring til Pros 
tocolg under Titel: Oberſtlieutenant Mauvillons grune 
dede Formodninger og famlede Data; hvorefter han er 
faft overbeviiſt om, at Forfatteren til Skriftet „Bahrdt 
mit der eiſernen Stirn“ ingen anden fan være end Herr 
Ridder v. Zimmermann. Dette Skrift blev fiden ogſaa 
trykt forelagt Publikum (Braunſchweig) hvorfor dog 
Mauvillon fif Arreft paa 24 Timer. Omendſtjondt de 
ffarpfindige Deductioner, hvorpaa dette Vark er faa 
rigt, give ſamme nogen Vardie i og for fig ſelv, faa fore 
aarfagede det dog Mauvillon færdeles mange ubehagelige 
Timer, da den fande Forfatter fort derpaa blev befjende. 
Men, uagtet Zimmermann ved en høitidelig Eed, ſom 
han paa trykte Sedler tilfendte fine Venner, erklarede 
ingen Deel at have i den udkomne Pasquil, blev dog 
Mauvillon ved den Mening, at Zimmermann havde 
vidſt noget om den, og forfitfrede endnu dette fort for 
fin Død. J Aaret 1792 begyndte Mauvillon at fÉrive 
Hertug Ferdinand af Braunſchweigs Biographie, maas 
fee hvad Stilen angager det bedfte af hans Verker. J 
Leipzig, hvorhen han var reift med Tilladelfe paa et halve 
Aar 1793 forfærdigede han den tredie Deel om det 
preuſſiſte Monarchie, og leverede, foruden Overfættels 
fen af Melouets Breve om den franſte Revolution, tillis 
ge Succeſſionskrigens Hiſtorie for den goͤſchenſte Alma⸗ 
nad. Paa Tilbageveien til Braunſchweig, da han med 
det famme aflagde et Beføg i Hamburg , paadrog han 
fig en Forkjolelſe, der gik over til Vatterſot, hvoraf 
han døde fort efter fin Tilbagekomſt til Braunſchweig 
1794. ; 

raven kaldes de Indvolde hos Dyrene og Mennes 
ffene, der ere beftemte til Neringsmidlernes Modtagels 
ſe og Fordsielſe. Hos Menneſkene ligger den under 
Dvergmuſtklen og de falffe Ribbeen paa venſtre Side, 
danner en langagtig rund Sak, der er videſt paa venſtre 
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Side, hvor Spiſeroret gaaer ind i den Mavemunden 
faldet, noget fnævvere mod den høire Ende, hvor Mas 

ven gager over i Tolvfingertarmen (Duodenum), ſom 

kaldes Portneren. Naar Mavener tom, danne fig 
imellem begge Ender af den fo Buer, den overſte mindſt 
og den nederfte ftørft. Den øverfte ev concav og optager 
en Deel af Leveren, den nederfte og ſtorre ligger Tarmene 
nærmere. Men fyldes Maven, hæver den fig ſaaledes, 
at den nedre Bue ſtyder frem imod Bugmufklerne, den 
ovre Bue tager fin Retning bag ud. Maven beftaaer 
af er firedobbelt Lag af Hude. Den yderſte Bedæfning 
for den dannes af Bughuden, fom omfatter Mavens hele 
Omfang, men fierner fig ved ſammes Buer, deelg for at 
danne Netterne, deels Baandene fil dens Sefæftning- 
Dernæft fommer den fiødagtige eller Muffelhuden, ſom 
beftaaer af flere Lag Muſkelknipper, der krydſe hverans 
dre. Den tredie, Karhuden, er meget faft og af hvid 
Farve. Den fierde eller indre Hud er meget rynket, faa 
den danner flere Folder i forfEjellige Retninger, i hvis 
Mellemrum igjen danne fig fmaae Folder. Den indre 
Side af denne Hud danner Mavens indre Flade, fom dog 
ei er glat, thi der vife fig en utallig Mængde forte. frems 
ftaaende Uſevnheder, der give den et fløielagtigt Udſeen— 
de øg eve lutter Ender af fine Kar, der ligge imellem den 
tredie og fierde Hud og rage frem under den fidfte, Ved 
Hudens indre Flade findes og en Mængde fine Mabnins 
ger, der deels ere Mundinger for de indfuende Kar, dels 
Udgange for de udaandende fmaae Arterier og de fmaae 
Sliimkirtler, der alle ligge i det cellede Vev mellem de 
fo fidfte Huder. Ved Mavens høire Ende, hvor den 
gaaer over i Tolvfingertarmen, danne de fo indre Hude, 
ved Foldernes ringformede Forlængeife, et Slags Klaps 
pe, der ev forſynet med Muſkeltraævler og fan luffe Mabs 
ningen til, faa at Neringsmidlerne ci kunne komme til: 
bage fra Tarmen i Maven. Maven ev forfynet med 
mange Blodkar, ſom deels løbe til den lille, deels til den 
ftore Bue, omgive hele Maven, forbinde fig netagtigt 
med hverandre og danne mellem Mavens Huder er Kars 
net, hvoraf de til Fordøielfen nødvendige VWædféer, den 
ſaakaldte Mavefaft, ſaavelſom og Slimet i Sliimpoferne 
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afføndre fig og udgyde fig i Maven igjennem de ale» 
rede bemerkede fine Hudpoſer. Maven er og rigeligt 
forſynet med Nerver, der deels løbe med Arterierne og 
beherſte Capillarkarrenes Afſondringer, deels tabe fig i 
Muſkelhuden og vekke ſammes Devægelfer. Denne Des 
vænelfe falder man den ormagtige (motus' peristalti- 
cus), da Maven uophorligt, men ifær under eller kort 
eftev Fordoielſen, vexelviis ſnart bliver fortere, ſnart 
ſnevrere, efter de fig fammentræffende Muſkelknippers 
forſtjellige Retning. Hermed ſtaager Fordgielſen i noie 
Forbindelſe. Fordoilelſen er den forſte Act i det dyriſke 
Legemes Naringsproces, hvorved de modtagne Nærinagge 
midler op'øfed og de til Ernærelfe gavnlige Stoffe adſtil⸗ 
les fra de dertil ubrugelige. . De dertil nødvendige Des 
le af legemet ere faavel de egentligt dertil hørende For— 
døielfesorganer ſom Hjelpeorganer. . De førfte udgjøre 
hele Tarmcanalen og beſtage af Maven, Duodenum, de 
tynde og tykke Tarme. Til den anden Claffe høre Levez 
ren, Pankreas og Milten. — Det førfte, der gaaer for 
fig ved Fordøielfen ev Naringsſtoffernes Opløsning. 
Naar Spiſerne, tilborligt forberedede ved Tyggen, ere 

komne i Maven, blive de ved Mavens Bevagelſe paa det 
nøiefte forbundne med den i ſamme værende Vedſke (Mas 
vefafren). Wed denne Blanding med en Livet tilhørens 
de VædfÉe bliver Neringsmidlernes eiendomlige Be afs 
fenhed, deres legemlige Sammenhæng, felv deres chemiſke 
Egenſkab betvungen , naar de ei overgane Mavens Vis 
talkraft. Naringsſteffene blive folgeligt mechaniſt ad— 
ſkildte til deres mindſte Dele, gjennemtrængte af Mave— 
ſaften, og forenede med den forvandlede til en ligeartet, 
vellinglianende eller endnu mere flydende Maſſe. Derhos 
finder tillige en Art af Gſering Sted, nemlig en Ads 
fEillelfe af Neringsſtoffet i fine fimvle Grundſtoffe og 
en Forening af famme til andre Producter, hviltet bes 
virkes, deels ved Mavens 'og den fra ſamme afſondrede 
Vadſkes Livsfraft, deels ved ſammes Qarme. Denne 
ſaaledes forandrede Spiſevelling (Chymus) gager nu fra 
Maven igjennem Portneren til den nermeſt paafolgende 
Deel af Tarmecanalen, nemlig til Tolvfingertarmen 
(Duodenum). Her begynder den anden Deel af Fors 
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doielſesforretningen, Afſondringen af de til Organise 
mens Vedligeholdelfe nødvendige og brugbare Stoffer 
fra de unyttige. Denne Afſondring beroer paa Grunde 

ſtoffenes animaliſt chemiſte Slægtffab og er et Slags 
vital Sammenloben. J denne Tarm blandes nemlig 
den ſpytlignende Saft af den fore Bugſpytkirtel (suc- 
cus pancreaticus) og Galden fra Leveren og Galdeblær 

ren med Spifevællingen, og diffe to Vædffer, begge 
gjennemtrængte af ſterktvirkende Vitalitet, men begge 
af gandfÉe forfFjellig, i det Inderfte lige modſatte Beſkaf— 
fenhed, virke faa mægtigt paa Chymus, at den milde, 
de indſuende Haarkars analoge pankreatiſte Spytſaft, 
trakker den beflægtede melklige Vædffe i Chymus til fig 
og forener fig med den til den ſaakaldte Melkſaft (Chy- 
lus); hvorimod det bittre, den animalſte Natur mods 
bydelige og af ſamme udftødte Galdeſtof, river de det 
lignende grovere og heterogene Dele af Naringsſtoffene 
til fig, pirrer Tarmecanalen til fortdrivende Bevagelſer, 
og rykker ſaaledes ſtedſe videre forſt i de fynde og derpaa 
i de tykke Tarme. Til en fund og kraftig Fordøielfe høs 
rer altſaa en rigtig Beſkaffenhed og den tilborlige Livs— 
kraft (Vitalitetens Energie) ſaavel i de egentlige For— 
døielfesorganer fom i Hjielpeorganerne. Forddielſen 
gaaer da ordentligt for fig, udfordrer ei meer end den 
nødvendige Tid (hvilken dog er ferſtjellig efter Alder, 
Kiøn, Levemaade, Temperament, Spifer 26. og i et ungt 
Legeme med tilbørlig legemlig Bevægelfe er fortere end 
hos gamle Perſoner og hvis Middeltid er omtrent tre 
Timer), ſteer uden mærfelig, idet mindſte uden ubehas 
gelig Fornemmelſe, afgiver et paſſende Product, en reen 
adſkildt Meltfaft og tilbørlig affondrede Stoffe til Udka— 
ſtelſe. Cr Fordøielfen feilfuld, yttrer dette fig paa fors 
ſtjellig Maade. Oen varer længer end den tilbørlige 
Tid f. Ex. hos et voxent Menneſte over fem til fer Timer, 
foraarfager ubehagelige Fornemmelſer ꝛc. Fordoielſens 
Frembringelſe ſelv bliver feilfuld. Naringsſtoffenes 
Opløsning i Maven gaaer ufuldkomment og alt for langs 
fomt for fig, de blive derfor ei filftræffeligt opløfte i des 
res ſimple Grundſtoffe, ei engang altid mechaniſk fiint 
nok fordeelte, de egentligt nærende Grundſtoffe blive alt⸗ 

— 



NTav 551 

faa ei tilborligt befriede fra deres noie Forbindelſe med 
de grovere Dele; de nydte Naringsſtoffes eiendommelige 
chemiſte Natur bliver ei gandfÉe overvældet, men yttrer 
fig endnu f. Cr. den fure, fede Beſkaffenhed; ved Lang⸗ 
ſomheden i Fordøielfesproceffen vinder den døde Chemis—⸗ 
mus, begunſtiget af Mavens Varme, Tid tilat udøve 
fine Love, og efter diffe avle nye, Organismen ſkadelige 
Producter, f. Er. af Fedtet den harſke Fidtſyre, udvikle 
Iuftformede Stoffe, der unaturligt udvide Maven og bes 
virfe Opftøden. Videre foreganer ei Adſkillelſen af 
Chymus fraftigt og reent, Melkeſaften er ei faa mild, 
men blandet med uduelige til Afgang beſtemte Stoffe, 
hvorimod der Bortgaaende indeholder endnu mange flys 
dende Dele og Chylus tilhørende Stoffe, der gaae bort 
med Excrementerne. Aarſagerne til en ſaadan feilfuld 
Fordøielfe figger deels i urigtigt Valg af Neringsmidler— 
ne, deels i urigtig Nydelſesmaade (med Henſyn til Tid, 
Maal og Maade at tygge), deels i Feil ved de egentlige 
Fordoielſesorganer og Hjelpeorganerne. Mangel paa 
Livsenergie hos Maven (Nervefunctionens Svaghed, 
Maveſaftens urigtige Afſondring, Mavens ſygelige Føls 
ſomhed af overdreven Nervevirkſomhed hos Mavenerve—⸗ 
fletningen, eller opfvulmede Blodaarer i ſamme af urigs 
tig Blodscirculation bevirfe en alt for ſangſom, ufulde 
fommen og ſmertelig Fordøielfe i Maven; lignende 
Feil ved Fremgangen i Tarmecanalen bidrage med til en 
ufuldfommen AdfEillelfe af Melkeſaften og Excremental⸗ 
ſtoffet. Miltens fygelige Tilſtand er medvirkende Aars 
fag til Maveſaftens flette, i det mindſte alt for fyrede 
Beſkaffenhed, hvorved ſamme taber i opløfende Kraft og 
fom fremmedartet Stof virker modbydelige for Mave— 
nervernes egen Følelfe og foraarfager og en urigtig Af— 
fondring af Galden. Abnormitet i Pancreas's og Lever 
rens Function eve fortrinlige Aarſager til den ufuldfome 
ne Adſkillelſe af Melkeſaften og Excrementſtoffet. Er 
Afſondringen af den pancreatiſte BædfÉe feilfuld, altfor 
ſparſom, Kirtelſaften felv af flet Beſtaffenhed, alt for 
tynd og kraftlos, faa mangler der tiltræffende Kraft for 
Melkeſaften; er Leverens Forretning for langſom eller 
overilet, eller forandret i ſin Qualitet, ſaa tilberedes for 
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[idet eller en vandrig, krafteslos eller og en alt for. Earp 
Galde, hvorfor Excrementalſteffene ei nok tilerekkes af 
den, diſſe blive blandede med megen Melkeſaft, eller 
Galdens Overflyden pirrer Tarmene til en altfor frem— 
ſtyndende Bevægelfe 2c. — Fordoielſes⸗Sygdommes 
Helbredelſe maa derfor forſt beſkſeftige fig med at opſoge 
ſammes Aarſag og udfinde der Organ eller det Syſtem, 
hvorfra de førg havde deres Oprindelfe. Er Slags Midler 
fan umuligt bjelpe mod enhver Art Fordoielſesſyg— 
dom. Derfor er det fEadeligt at bruge almindelige Mid— 
lev herved, f. Er. de ſaakaldte Vifceralmidler. Den 
førfte og ufravigelige Betingelſe for at erholde en fund 
Fordøielfe ev Maadehold og Orden i Nydelſen af 
Spiſer, henſigtsmesſigt Valg af Naringsmidler— 
ne efter Alder og Levemaade dg efter Nering smidlernes 
egen Fordgiclighed. Maveſygdomme ere ſaadanne, ſom 
enten gandfÉe alene angaae Maven, ellev dog oprindeligt ud— 
gaae fra den. De ere forſtjellige efter der Syſtem, ſom fors 
nemmelig lider. Cr ſammes arterielle Karnet i en bGetændes 
lig Tilftand faa opfommer Wravebetændelfe, der yttrer 
fig ved heftigt brændende Smerte med beftandig Opka— 
ftelfe af alt hvad man har nydt felv det mildeſte. Er 
Mervevævet ved Mavens fvælfede Muſteltrevler i en 
alifor folſom Tilfand, giver dette Anledning til Ma— 
vekrampe, der yttrer fig ved en Folelſe af ængftelig 
Sammentrékkelſe i Maveegnen. Cr det afſondrende 
Capillarkarnet mellem Mavens Huder i en uordentlig 
ſvpekket Tilſtand, faa opſtaager en urtatig Afſondring af 
Maveſaftene, der for det meſte yttre fig ſom Maveſyre. 
Er en urigtig Afſondrings eller en feilagtig og fordærvet 
Fordoielſes Tilſtand forbundet med almindelig Feber, faa 
falder man det Mavefeber eller gaſtriſt Feber; ſtjondt 
den fidfte Benævnelfe omfatter flere Feberarter, ſom 
have dereg Centralpunkt i Underlivets Syſtem. Ma— 
vefvættelfe betegner den Tilſtand hos Maven, hvori 
der den tilhørende Nerveſyſtems Energie er nedfat , 
faa at det et tilbørligt fan opfylde fine Functioner, at 
regulere Maveſaftens Afſondringer og Neringsmidlernes 
Fordoielſe, hvorfor diſſe ſtee uordentligt og ufuldkom— 
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ment. Ved Mavemidler forſtager man almindelige 
ſaadanne, der ſtulle ophjelpe Mavens ſpekkede Virkſom— 
hed og befordre Fordøielfen. Hertil hore fornemmeligt 
Maveelixirer, hvilfe ere bittre, krydrede, almindelige 
i tinge Quantitet alerede virkſomme Midler, f. 
Er. Ovløsring af bittre Extracter med bittre og aromati⸗— 
ſte Tincturer. Fordum brugte man og Mavebsrſter 
for at renſe Maven for de ſamlede Ureenligheder, ufor— 
doiede Spifer og Sliim, og udbørfte den i Ordets egent— 
ligfte Forſtand. Den var forfærdiget af fine Bukkehaar, 
var omtrent en halv Haand lang, æggerund og befæftet 
veden udglodet, dobbelt ſammendreiet og med Silke 
omvunden Staaltraad. Før Anvendelſen draf den Syge 
et lille Glas fuldt af Brandeviin og derpaa en Slurk 
Vand; nu foer man med Borſten igjennem Svælger ned 
i Maven, bevægede den frem og tilbage, lod og den Sys 
ge gjøre adffillige Bevægelfer med Legemet indtil Brak— 
ning paafulgte, da man igjen drog Børften op, men 
gjentog Operationen, hvis Udtommelſen ei anfaaes for 
tilſtrekkelig. Dette Inſtrument og fammes Brug var 
alerede befjendt i Begyndelſen af det 17de Aarhundred 
og maafÉee tidligere i de italienſte Kloſtre og er ſandſyn⸗ 
ligt.en Opfindelfe af Munkene, fom i hine Tider endnu 
ftedfe fyffelfatte fig med Lægefunften, og maaſkee i deres 
dovne Bellevnet ved oftere af overlæffe Maven, fandt 
fortrinlig Anledning til at opfinde famme. De holde , 
deres Middel længe hemmeligt indtif det endeligt blev - bes 
kjendt ved en tydſt Minifter, der blev fyg paa en Reife 
til Italien og blev cureret af Munkene i et Klofter ved 
Maveborſtens Anvendelſe. J Tydffland blev den forſt 
1711 anbefalet fra Berlin ſom et overordentligt velgjøs 
rende, en høi Alder befordrende Middel og brugtes længe 
indtil Nyhedsruſen tabte fig og nogle Erfaringer bevis 
ſte den Skade, der kunde komme af denne Operation, og 
Lægerne overbeviſte fig og Publikum om, at den Nytte, 
der i alt Fald funde frembringes derved, kunde bevirkes 
ved henfigtsmæsfigere Midler. 

Maxen en ſachſiſt Landsbye i Amtet Pirna i den 
meißniſke Kreds, hvor den preuſſiſte General Fink med 
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15000 Mand maatte overgive fig til Hſterrigerne den 
ande Nov. 1759. J Nærheden ere gode Steens og 
Marmorbrud. 

Maximian ſee Diocletian. 

Maximilian iſte romerſt Keiſer, en Søn af Keiſer 
Frederik 3die, blev født 1459 og formælede fig 1477 
med Maria af Burgund, Datter af Carl den driftige, 
med hvem han avlede Erkehertug Philip, Fader til Kei— 
førne Carl ste og Ferdinand iſte. Han blev valgt til 
romerſk Konge 1486 og befteeg Keiferthronen 1493. 
Under meget ugunſtige Omftændigheder tiltraadde Gan 
Regjeringen; under den -fvage og ubeftandige Frederik 
3die, Der til Rigets Ulykke regjerede over et halve Aars 
hundrede, var Tydſkland nedſſunket i Forvirring og 
Kraftloshed. Maximilian havde af Politik ægter Maria 
fom enefte Arving til Burgund og derved bragt Carl 
den driftiges vidtløftige Lande til Huſet Øfterrig. Men 
ved den ringe Underſtottelſe, han erholdt af fin Fader, 
funde fan ei forfvare dem alle imod den herſkeſyge Luds 
vig rIte Konge i Franferig , der fratog ham Artois, 
Flandern og Hertugdommet Burgund. — Vel vifte 
Marimilian fig virkſom, ædel, ſtatsklog og uegennyttg og 
perfonlig tapper; dog fee vi og ofte i ham en ubeſtemt, 
odſel og ubefindig Fyrſte, der ved utidig Hidſighed 
og Mangel paa Standhaftighed forfeilede fine bedſte 
Planer, og ved flet Finansforvaltning, hvorved beftans 
dig Pengemangel foraarſagedes, et ſjelden paa engang 
tabte Frugterne af ftore og lykkelige Bedrifter. Hans 
Regjeringshiſtorie frembyder enuafbrudt Rakke af Krige. 
Det lykkedes ham at tilbagedrive de 1493 indfaldne Tyrs 
fer og fit hele Liv igjennem holde dem borte fra fine Ars 
velande;. derimod var han uheldig i en Krig mod 
Schweizerne, fom overvandt ham i en Rakke af Slag. 
Hans Planer paa Italien og paa der at -indffrænfe Luds 
vig I2te og de Franſtes Magt foranledigede uophorlige 
Krige, der udtømte Rigets bedfte Kræfter. Han inde 
gif i Liguen til Cambray 1508 for af ſvakke Venedig, 
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med Spanien, Frankerig, Mantua, Modena 'og Paven, 
men udrettede intet; derpaa lod han fig af Pave Julius 
2den, fom havde ladet fig tilfredsftille af Venetianerne, 
overtale til Deeltagelfe i den hellige Ligue mod Ludvig 
T2te, ja overlod endog det triumpherende Venedig Stas 
den Verona for at erholde 200000 Ducater. Vel bleve 
de Franſke tvungne til at forlade Italien, men Maximili— 
an havde fun liden Fordeel deraf. — Haderligere vare 
hans Foretagender i det Indre af det tyde Rige, ſom 
i Aarhundreder havde været en Skueplads for de meeſt 
rafende private Feider, det ſtrekkeligſte Barbarie og det 
meeſt ødelæggende Anarchie. Hvad man i meer end 
300 Aar forgjeves havde forſogt paa, fuldbragte hans 
ftore Aand alene, trods hans uafladelige udvortes Krige 
og trods de urolige Stores meeſt haardnakkede Mod— 
ſtand, idet forte Tidérum af en fem og yveaarig Res 
giering. Alerede 1495 gjorde han, paa den markver— 
dige Rigsdag i Worms, for Storſtedelen Ende paa de 
indvortes Uroligheder og Voldſomheder ved den evige 
Landefred og udøvede den retferdigſte Strenghed mod 
Overtrederne. For at afhjelpe Ufifferheden og Mange 
[evne i den tydſte Ret og de ſtrekkelige Juſtitsmisbrug, 
optog han paa denne ſamme Rigsdag den romerffe og car 
noniſke Ret ſom ſubſidiariſte Afgjsrelſeskilder, en Be— 
ſtemmelſe, der for de Tider var af det meeſt afgjørende 
Vardie, og ſtiftede Rigskammerretten ſom hoieſte og ved» 

varende Domſtol. Han afſkaffede og de uhyre Misbrug 
ved de mweftvhalffe Rerter (die Vehmgerichte), omends 
fEjøndt han ei gandſke kunde bevirke deres Ophavelſe. 
Han indrettede og Kredsforfatningen i Tydſtland, hvor⸗ 
ved han. tøgtr at befæfte indvottes Fred oa Sikkerhed. 
Forſt indrettede han fer (1500) : den baierſte, frankiſte, 
ſchwabiſtke, overrhinſte, tveftphalffe og nederfadfiæe; 
hertik fom 1512 den øfterrigffe, burgundiſke, churrhin— 
ſke og overſachſiſte. Videre indførte Maximilian forſt 
ſtagende Tropper under Navn af Landsknegte, forbedres 
de det grove Skyts, gav fortræffelige Politielove, ud⸗ 
dannede Rigsdagsforfatningen mere, ydmygede de Sto— 
res farlige Overmod, indførte Poſter og andre almeen⸗ 
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nyttige Indretninger, yndede og befordrede Videnſkaber⸗ 
ne, belonnede, ſaa godt han kunde de Lerde, ſogte at 
ophjelpe Univerſiteterne i Wien og Ingolſtadt og ſtiftede 
ved det forſte et Profeſſur i Digtekunſten, hvilken han 
felv dyrkede. Under er opdigtet Navn har han og dikte— 
ret forſtjellige Lerde en omftændelig BefÉrivelfe af fit 
Levnet. Deraf var Halvvarten færdig 1512; i Aaret 
1514 befalede Keiferen fin Geheimeſkriver Treikfaurs 
wein v. Erntreitz at bringe Bogen i Orden. Men, efter 
Keiſerens Død, ſom paafulgte 1519 i Wels i Hpre— 
Oſterrig blev Bogen glemt, og de fuldførte Former bleve 
formodentligt i Kunſtnernes Hender. Førft i den nyere 
Tid blev. Verket opdaget i Graitz og overgivet i TryÉr 
ken under Titel: „der Weiß Kunig, eine Erzaͤhlung 
von den Thaten Kaiſers Maximilian iften, von Marr 
Treitzſaurwein auf deſſen Angaben zuſammengetragen, 

nebſt den von Hannſen Burgmair dagu verfertigten 
Holzſchnitten, Wien 1775 Fol. 

Maximilian ꝛden, romerſt Kaifer en Søn af Ferdi⸗ 
nand Iſte blev fodt i Wien 1527, valgtes til romerſt Kon⸗ 
ge1562 og fulgte ſinFader 1564 i Keiferværdigheden. Han 
var et Mønfter paa en viis, god og flog Regent. Fra fin 
Opdragelſestid havde han erfjendt og antaget adffillige 
lutherſte Troeslerdomme ſom fande, uden dog paa nogen 
Maade at bekjende fig til ſamme; men ham gav fine Ars 
veunderfaatter ftørre Religionsfrihed, var overalt meget 
tolerant og bekreſtede Religionsfrihederne 1566. Den 
tyrfiffe Keiſer Solimanden anden bekrigede Maximilian 
for at underftørte Johan Sigismund, Fyrfte af Siebens 
bårgen i fine Fordringer paa Ungarn. Solimans Dod 
endte Krigeh 1566. Johan Sigismund blev arvelig 

Fyrſte af Siebenbuͤrgen, og havde 1571 Stephan Bas 
thori til Efterfolger. Selim 2den brød Vaabenſtilſtan⸗ 
den 1576, men Maximilian døde famme ar i Regenés 
burg. Maaſkee havde han lever længer, hvis han et 
havde betroet fig til en Qvindes Cuur, der ſtod i fiere 
Rye for fine Undereſſenzer. Jeet enefte Tilfælde under 
hans Regjering fan man maaſkee bebreide ham Haardhed, 
da han tilkjendte Gohan Frederik af Sachſen evigt Feng⸗ 
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ſel for hans Deeltagelſe ide grumbachſke Stridigheder 
Men maaſkee handlede han heri ei gandſte efter fin egen 
Villie. Med fin Gemalinde Maria, Carl den ztes 
Datter avlede han to Dottre og fer Sønner, der alle døde 
uden Arvinger. Den ældfte Rudolph den anden. fulgte 
ham i famtlige øfterrigffe Arvelande, hvoraf man fan 
formode, at Maximilian indførte Forſtefodſelsretten i 
det oſterrigſte Huus. 

Maximilian den ſtore, Churfyrfte af Bayern, 
en Søn af Hertug Wilhelm ste, blev født i Landshut 
1573, tilbragte fin Ungdom der, lærte færdigt at tale 
det [atinfe, franfe og italienſte Sprog, forſtod desus 
den det ſpanſte, ftuderede indtil 1591 i Ingolſtadt, 
gjorde derpaa Reifer og tiltraadde 1596 Regjeringen ét 
Hertugdommet Øvre, og Nedre⸗Bayern, hvilfe hang, 
Fader, der døde 1626, af Fromhedsiver aftraadde 
ham. Af Naturen udrufter med fortræffelige Aands og 
Hjertets Gaver, dannet ved ſtrengt Studium og ved Reis 
fer og gjennemtrængt af det Onfke at blive fir FolksFader, 
havde han ved udvortes Roe bragt fit Land til det høiefte 
Trin af Magt og Blomſtren. Men de vedvarende Religis 
ongftridighedev forbundne med Oſterrigs Straben efter 
Uafhengighed medførte den ødelæggende Trediveaarés 
frig og berøvede ogfaa Bavern,en ſtor Deel af de fEjøne 
ne Frugter, det havde. at vente af Maximilians vife 
Regjering. Keiſeren overdrog ham 1606 Achtserklæ⸗ 
vingen imod Staden Donauwerth, fom derved igjen 
kom under bayerſt Herredomme. Den catholffe Ligue 
valgte Marimilian til fit Overhoved. Han forbandt ſig 
derpaa smed Keiſer Ferdinand 2den mod den pfalgifte 
Frederik, bragte Pure-Øfterrig til Lydighed, feirede paa 
det hvide Bjerg 1619 og erobrede Øvre: og Nedre Pfalz. 
Keiſeren indrømmede ham til Erſtatning for 13. Mill. 
Krigsomkoſtninger ei alene Churværdigheden men og 
den ulykkelige Frederits hele Land. Efter Slaget ved - 
Leipzig rykkede Guſtav Adolph 1632 til Bayern, tog 
Donauwerth og Munden i Beſiddelſe, men maatte 
tvungen af Wallenſtein trakke fig MR Ingolſtadt. 

n 
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Men fiden fif de Franſke og Svenſke ſaaledes Overhaand 
i Bayern, at Marimilian 1647 maatte beqvemme fig 
til Neutralitet; men hans Land blev nu ødelagt meer 
end førhen." Den weſtphalſte Fred fEaffede ham Pvres 
Pfalz, Grevſkabet Cham og Erketruchſeßembedet med 
Churværdigheden (1648). Under denne. lange, ode⸗ 
leggende Krig havde dog Maximilian tillige ivrigt førs 
get for fin Stats Opblomſtren; han byggede Refidens⸗ 
forter, Tøihufet og Joſephshoſpitalet i Minden, ans 
lagde der en Hofhave, byggede Sefuitercollegierne i 
Amberg, Burghauſen, Mindelheim, Heidelberg og lod 
oprette ét prægtigt Minde for Keiſer Ludvig i Fruekirken 
i Muͤnchen. Han dode i Ingolftadt 1651 og blev fulgt 
af fin Søn Ferdinand Maria. 

Maximilian Emanuel, Churfyrſte af Bayern og 
en Søn af Ferdinand Maria, blev født 1662, opdragen 
i alle ridderlige Øvelfer, Hvori han og naaede en fore 
trinlig Færdighed og fom ved fin Faders Død 1679 i 
Befiddelfe af Regjeringen. Han var i Førftningen en 
tro Bundsforvandte af Øfterrig, drog 1683 den af 
Tyrkerne beleirede Stad Wien til Hjelp med 11000 
Mand og fægtede mod Øfterrigs Fiender ei alene i Uns 
gavn, men og ved Rhinen, hvilfet foftede det bayerſte 
Land 30000 tåppre Mænd og 32 Millioner Gylden. 
Han formælede fig med Leopold Ifteés Datter Maria Ans 
tonia, hvis Moder var en Datter af Kong Philip 4de af 
Spanien. Dette ſtaffede ham nogle Fordringer paa det 
fpanffe Monarchie, dog hindrede hans Søns tidlige Død 
ham iaf gjøre dem gjeldende. Wed Udbruddet af den 
ſpanſke Arvefolgekrig forbande ban fig hemmeligt med 
Frankerig, indrømmede franffe Krigsfolk de ſpanſte Nes 
derlande, hvis Statholder hau var, og bemægtigede fig 
Ulm, Memmingen, Neuburg og Regensburg. Hers 
over blev han af Keiferen erkleret for en Rigsfiende, og 
efter to tabte Slag paa Schellenberg og ved Hoͤchſtaͤdt, 
nødt til at forlade fit Land,” Dette blev efter hans Achts⸗ 
erflæring deelt imellem flere (1706); dog blev alt givet: 
ham tilbage i Raſtadter⸗Freden. Siden var han Huſet 
Oſterrig troe og ſendte ſamme et Hjelpecorps imod Tyrs 
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ferne 1717 under Churprindfen Carl Albrecht. J 
Aaret 1724 forligede han fig med Pfalz angaaende 
Rigsbeſtyrelſen, der nu blev ført fælleds. Han døde. 
1726. 

Maximilian Joſeph, Churfyrfte af Bayern, en 
Søn af Carl Albrecht, føde 1727, nød en omhyggelig 
religiøs og lærd Opdragelſe og var førft 13 Aar gammel, 
da hans Fader, efter Carl 6tes Død, gjorde Fordring 
paa den øfterrigffe Arv. Da han efter fin Faders pluds 
felige Død var kommen til Regjeringen alerede i fit 17de 
Aar, forføgte han endnu engang Vaabenlykken, og, da 
denne ei var ham gunftig, frafagde han fig i Freden til 
Fuͤſſen 1745 alle fine Fordringer paa Øfterrig, hvorimod 
han erholdt fine rabte Lande tilbage. Fredens Velfige 
nelfe kom nu hans ulykkelige, ødelagde og udtømte Land 
til Gode. Hans førfte Anliggende var, ved Hofſtatens 
Sndffrænfelfe, ved Ophæevelſe af Endeel af fine Trop» 
per og ved at overlade nogle af dem til Somagterne, overs 
hovedet ved viis og ſtreng Statshuusholdning at komme 
Landet til Hjelp. Statsgjelden blev 1749 underſogt af 
en Commiſſion, der ſtulde fee at udfinde Midler til ſam— 
mes Afbetaling. De indenlandſte Fabrikker fremmedes, 
og ingen Hofbetjent turde klade fig i Toi, der ei var fors 
færdiget i Landet. J Aaret 1753 indførte han ei: nye 
Rettergangsorden. Agerdyrkningen befordredes faavidt 
muligt ved Forordninger, Belønninger og fra 1762 ved 
Ryddeliggjorelſe af øde Egne. Videnſkaberne under ftøts 
tedes, Skoler og Univerfiteter forbedredes og Videnſka— 
bernes Akademie ftiftedes i. Munden 1760, Kreit— 
maier, Ickſtadt, Lori o. A. bidroge meget til diſſe vels 
gjørende Indretninger. Med al den Hengivenhed, 
Churfyrften havde for den catholſte Kirke, fermindſtede 
og indffrænfede han dog Kloſterne, tilſtod Proteſtanter⸗ 
ne i Muͤnchen frie Gudstjeneſte, og var een af de forſte 
Statsftyrere, der bragte Jeſuiternes Abolitionsbreve i 
Opfyldelſe. Man overrakte ham engang en Liſte paa 
ſaakaldte Fritenkere med den Begjering, at bortfjerne 
diſſe farlige Folk. „Netop de bedſte Hoveder,“ fvarede 
han og kaſtede Papiret paa — Han dode ſom et 
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Offer for en uduelig Læges Behandling 1777 og med 
ham uddøde den twittelsbadsbaverffe Stamme, faa at 
hans Lande ved hans Død tilfaldt Churpfalz. 

Maximilian iſte (Joſeph) Konge af Bayern, 
blev født den 27 Mai 1756 i Schwetzingen ei langt fra 
Mannheim. Hans Fader var Pfalzgrev Frederik, øfters 
rigſt Feldtmarſchal, og hans Moder Franciſka, Datter 
af Johan Carl af Sulzbach. Fra Schwetzingen kom 
Maximilian i fit 6te Aar til Zweibruͤcken under fin On» 
fel Hertug Chriſtians Opſigt. Regjeringsraad Heiß 
vat hans Lærer i det tydſte Sprog og Abbed Salaberti 
Det franffe Sprog. J fit 9de Aar erholdt han til Hov— 
meter Franſtmanden Keralio, af hvem han underviftes 
i Militærtjenefte, i Forretningsſtiil og Tegning og Pro: 
feffor Exter der lærte ham Hiftorie og Geographie. Den 
unge Fyrſte vifte alerede dengang fin Hiertensgodhed ved 
virkſomt at underftøtte Fattige og Nodlidende. J Aa⸗ 
ret 1777 blev han ſom franſt Oberſt i Strasburg fores 
ſtillet ft Regiment Elſas, 1778 ophoiet til franſt Gene: 
ral⸗Major og prydet med Ludvigskorſet. Efter adſkilli— 
ge Reiſer i Frankerig blev han fra 1782 til Begyndelſen 
af Revolutionen 1789 i Strasburg, hvorpaa han. gif 
til Mannheim. J Aaret 1795 døde Car! 2den, Hers 
tug af Zweibruͤcken, og ham fulgte hans Broder Maris 

milian i Regjeringen.  Omendffiøndt han i Begyndels 
ſen kronkedes i fin Arv ved de Franſkes Indblanding, res 
gjerede han dog til Landets Held. Efterat den pfalz⸗ 
baierſte Stamme var uddød med Churfyrfte Carl Theos 
dor den 16de Febr. 1799 tilfalde Arvefølgen i Pfalzs 
bayern nærmeft den nye pfalzzweibruͤckſte Linie. Maris 
milian Joſeph tiltraadde derfor ſamme Aar Regjeringen 
i Bayern under Navn af Maximilian 4de. Hans førfte 
Omſorg var retter paa Jordbundens Foredling. Paa 
egen Bekoſtning fod han 1802 den ſaakaldte ſtore Dos 
naumoſe mellem Ingolſtadt og Neuburg, opdyrke og 
trak nye Coloniſter derhen, Godſer og Falleder bleve for— 
deelte, og det af Fremmede givne Exempel efterlignet af de 
Baverffe Bønder, faa at der fra Maximilians Regje⸗ 
ringsbegyndelſe til fidfte Dec. 1804, i det fun 514 
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Quvadratmile ſtore Hertugdom var bygget 1570 nye 
Huſe, for det mefte af Steen, 232,866 Dagværfer vas 
re opdyrfede, 493 ftore Godfer uddeelte og 640 Land⸗ 
ejendomme ordentligt arronderede. En Landhuushold—⸗ 
nings⸗Forenisg ſtiftedes, hvis udelukkende Henſigt ſtulde 
være det practiſte Landveſens Befordring. Til Hande⸗ 
lens Lettelſe, bleve mange henſigtsmesſige Indretninger 
trufne, gode Landeveie anlagde ꝛc. J Aaret 1805 for⸗ 
bandt Bayerns Fyrſte ſig med Frankerig for ſaa meget 
muligt at fvare fit Land for Krigens Ødelæggelfer og lod 
fig den afte Jan. 1806 proclamere til Konge, Freden 
til Presburg havde ſtaffet Bayern en Udvidelfe af 500 
QOvadratmile med een Mill. Indbyggere. Efterat han 
derved havde erholdt fuldkommen Souverainitet, lod 
han fig det være alvorligt magtpaaliggende at give fit Folk 
Eenhed og vife Love. Retsforfatningen, fornemmeligt 
Criminalretten, ſom alerede 1802 var forbedret, ers 
holdt en henſigtsmesſigere Indretning. Forfkiellighe— 
den i Forfatningerne, Landſtabsforbundet og Undtagels 
fer fra de almindelige Pligter ;tilintetgjordes 1807; 
Regjeringsfriheden og Huusrettighederne ſikkredes 1805 
og 1810 mod Misgreb ved Domintial⸗Fideicommis⸗ og 
Gjelds Pragmatiken, Stactstjeneſten ved Tjeneſte— 
pragmatiken. Hoiſt vigtig for Forretningernes Gang 
var Organiſationen af Geheimeraads-Collegiet, ved det 
organiffe Edict 1808, ved Landets Inddeling i Kredfe, 
ved Oprettelſen af Generalkredscommiſſariater 1808 og 
1310 og Organiſationen af Sectionerne i Miniſterier— 
ne. Alle tre chriftelige Hoved-Religionspartier node 
frie Udøvelfe af deres Cultus. Hovedoiemedet maatte 
rettes paa Finanſerne; Finanſerne og Skattevaſenet un— 
derkaſtedes henſigts mesſige Forandringer 1811; og for 
at lette de under Krigen paadragne Byrder forordnedes 
1809 en lige Fordeling af dem m. m. Endnu ſtorre 
Fortjeneſter har Maximilian erhverver fig ved Befor— 
dringen af fand Folke Cultur, den offentlige Underviis— 
ning i Videnſkaber og Kunſter. De af ophævede Kloftes 
re og Stifter indfomne Summer bleve anvendte ril en 
Fond for Læreres Lønning og Bygningerne for en Deel 
til Skolebygninger. Univerſiteterne i Landshut og 
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Wuͤrzburg organiſeredes henſigts masſigt 17303 og det i 
In⸗bruͤck analog med det i Landshut 1808. SÉolelæs 
rerſeminarier fordeelres efter Behov i de gamle Pros 
vindfer, for Diſtrikterne Nuͤruberg og Augsburg indrets 
tedeg nye 1809 2c. VBidenffabernes Akademie i Mun: 
chen forbedredes 1807, og dets aarlige Etat fattes paa 
80000 Gylden; 1X08 ftiftedes er Akademie for de dans 
nende Kunfter. Der. indrettedes desuden i Miniſteriet 
for det Indre en egen Section til at bære Omſorg for den 
offentlige, Underviisning og " Opdragelfesanftalterne. 
Og for at ſikkre alle diſſe Indretninger i Fremtiden bleve 
de optagne i Conſtitutionen. Maximilian deeltog i For⸗ 
ening med Frankerig faavel i Krigen mod Preuffen 1806 
og 1807 fom i Krigen mod Øfterrig 1809 og erholdt ved 
Freden i Altenburg en betydelig Tilvært i Land, hvorved 
dets Fladeindhold feeg til 1736 QOvadratmile med en 
Folfemængde af 3 300,000 Menneſker. — Ved; Kris 
gens Udbrud 1812 mellem Frankerig og Rusland fendte 
Kongen af Bayern fit Contingent ſom Medlem af Rhin— 
forbundet til den franffe Hær; af diſſe 30000 Bayrere 
kom fun meget faa tilbage fra Rusland, desuagtet fends 
te Kongen ved Feldttogets Aabning paa nye friffe Trop⸗ 
per til Napoleons Hær. Men, da de Franſkes Sager 
toge en faa ſſem Vending og Bayern maatte tænfe paa 
fin egen Redning og Sikkerbed, udgif Kongen af Bays 
ern efter en Erklering af 15de Oct. 1813 af Rhinfor—⸗ 
bundet 9g forbandt fig med de øvrige Allierede imod Frans 
kerig. Kort derpaa fjempede den bayerſte General Wrede 
mod de Franſke ved Hanau. Efter Freden til Paris gjorde 
Oſterrig Fordring paa adffillige af de bayerſte Lande. 
Dog blev alt bilagt ved et Statsfordrag af 18de Apr. 
1816. Alerede ved Freden i Paris 5814 blev Tyrol 
overladt Oſterrig mod Wuͤrzburg; nu erholdt Pſterrig 
ogſaa det mefte af Salzburg, Innviertel ?c. hvorimod 
Bayern erholdt adffillige Lande ved Rhinen, hvoraf 
dannedes en nye Kreds Rhinkredſen, dog er Kongeriget 
Bayern nu i Qwadratindhold ei faa ſtort fom efter Altens 
burger» Freden. Det udgiør 1380 Qvadratmile med 
3, 400,000 Indb. — Bayerns nuværende Statsfors 
fatning grunder fig paa den af Kongen givne. Conftitus 
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tion, promulgeret den Ifte Mai 1808. Kongen befids 
der fuldkommen Souverainitet, Regjeringen er arvelig 
i Mandsſtammen efter Forſtefodſelsretten; naar Mands⸗ 
ſtammen er aldeles uddød arve Dottrene og deres Deſcen⸗ 
denter. Conftitutionen bekrefter Statsborgernes Rettig—⸗ 
heder, Perſoners og Eiendoms Sikkerhed, Samvittig⸗ 
hedsfrihed og Preſſefrihed; Livegenſtkabet er ophævet. 
Der gives en Jational-Repræfentation, ſom beftaaer af 
Landmænd, Kjobmand og Fabrifanter og vælges af 
Kredſene. Denne Rigsforfamling faaer en Præfident 
af Kongen og forſamler fig i det mindfte engang om Aa⸗— 
ret paa Kongens Opfordring. — Kong Maximilians 
Characteer udmarker fig ved høflig Nedladenhed, mens 
neſkekjerlig Mildhed og fordringsfrie Simpelhed i Sa— 
der ſaavel i hans offentlige ſom private Liv. Det er 
Gladeligt og Rørende at fee, hvorledes han lever ſom 
Mand, Faber og Ven i Sines Kreds, hvorledes Folket 
med patriotiſt Enthuſiasmus allevegne, hvor han vifer 
fig, jublende trænger fig til ham, elffer og ærer ham ſom 
fin Fader. 
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Campe, J. H., Robinſon der juͤngere, en 

tydſk Leſebog, gjennemſeet af Sprogmeſter C. G. 

Reisler og forſynet med danſt Overſattelſe af de 

vanſkeligſte Ord og Talemaader, ved J. Werfel, 

2 Rbdlr. 3 Me. 
— — — Franſte Robinſon, med ex fulds 

ſtendig Ordbog over de i Bogen forekommende 

Ord og Talemaader, af J. Werfel, 15 Mk. 

8* 
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— — — Reiſe igjennem England og Trans 

rig i Breve til en ung Mand i Tydſkland, 
1$06, 15 MÉ. DE 

— —— Tydiff Lefebog, ir deholende: 

Om Opdaselfen af America, en behage— 

lig og underholdende tydſk Leſebeg for 

Born, I, 2 og 3die Deel, forſynet med en 

forklaärende Overſcettelſe af de i Bogen forekom— 

mende vanſkelige Ord og Talemaader, 3 Dele 

18 RE. 

— — — ABC. inſtructif pour apprendre 

aux enfans les elemens de la langue franeaile, 

forøget med danſke Anmærkninger og et lidet Tillæg 

ved M. Hallager, ste Oplag, 7 Mk. 

— —— eLedetraad' ved den chriſtelige Reli⸗ 

gions Underviisning for den mere cultiverede 

Ungdom, ste Oplag. 6 Mk. R 

Carita og Polydor, af Barthelemi, 48 6. 

Chateaubriands Reiſe fra Paris 
til Serufalem giennem Græfenland og 
Lilleafien, og Tilbagereife til Paris 

giennem KEgypten, Nordafrica og Spas 

nien, 3 Dele, 3 Rbdlr. 

Chriſtiani, engelſt Handelsbrevbog⸗ indehol⸗ 

dende en Samling af engelſte Breve til Brug for 



* 

unge Menneſker ſom beſtemme fig til Haudelen 

tilligemed et Anhang, fem indeholder engelfte * 

mularer til de alminteligfie Handels ocamenter, 

9 ME | 

Confectyr⸗ og Conditorisg, + Mt. 

Contoriſt, almindelig, eller den nyete for 

nætværende Tid brugelige Mynt-⸗ IRaal- og Vægt: 

forfatning i alle Lande og Handelsſteder, fan og 

Efterretning om Vexelmgoder, Uſu, Reſpectdage, 

offentlige Banker, Meſſer og andre Handelen ved: 

fommende Anſtalter i Eutopa, af Gerhardt, 1323 

Deel, 10 Rodlr. > 

Converſationsbog eller Anviisning til fin Les 

vemaade og en velanftændig Omgang med Mens 

neſter af alle Stænder, 7 Mk. 

Converſations⸗ Lexicon, eller enchelopediſt 

Haandbog over de i ſelſtabelig Underholdning og 

ved Zægning forekommende Gienſtande, Davne 

sy Begreber, med Henſyn til Folfes og ennes 

fEchiftorie, Politik, Diplomati, Mythologie, 
Archablogie, Jordbeſtrivelſe, Naturfundab, Far 
bvifs og Manufakturvoſen, Kandel, de Æjønne 

Kuufter og Videnſtaber, indbefattende tillige de 

ældre og nyere mærfværdige Tidsbegivenheder, 

af H. A. Kofod, Overigrer ved. Kjøbenhavns 
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Metropolitanſkole. Kiobenhavn 18165 1819, 

I fil-22 Hefte. 

Daglig Haandbog for hver Mand, 9 or. 

Daglønneren, Com. 3 ME. 

Den ſom fommer forſt til Mølle, faaer forſt 

malet, Com. 6 Mk. 

Den underviſende Uhrmager, indeholdende 

en Anviisning hvorledes man ſtal omgages og 

conſervere Uhre, 4 ME, 

Duebog eller Anviisning til at behandle og 

opføbe,Duer, 4 Mk. | 

Duel (den umuelige), Com., 3 Mk. 

Cfrterrer ning om Ludvig den 16des Henret⸗ 

rettelſe, 24 5. 

Efterretning om det indre Afrika, ig 6. 

Efterretning om de danſke veſtindiſke Øer, 

438 5. 

Dr. Ekkards, F., Haandbog øver almeen⸗ 

nyttig Naturkundſkab, 152 Deel, med Kobb., 
2 Rboͤlr. 3 MÉ. 

Emilie, den ffjønne, af Guſtav Schilling, 

9 Marf, 

Erfaringsſkole for alle dem, der elffe Livet, 

Helbreden og deres Tilfredshed, en Samling af 

virkelige Tildragelſer, 2 Rbollr. 3 ME, 
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Exempelſamling til Veiledning for enhver 

der vil øve fig i danſt mole S Gitiil,y 1916, 2 

Rboͤlr. 3 Mk. 

Euclides Elementer, 6 Mk. 

Fedrenelandets Hiſtorie, af Werfel, 4 ME 

Farvebog, nye, for Fruent mmer, af FR 

Werfel, 7 Mk. 

Figaroer, de to, Com., I Rbdlr. 

Filangieris, Lovgivninge ſyſtem, 1 Deel, 7 Mk. 

Fiſcher, C. A. Reife til Genua, 7 SME: 

Fiſterbog eller Anviisning til at fiſte, af 

JF: Werfel, 4 Mk. 

Flora (den danſtke) eller naturlige Afbildnin⸗ 

ger af de almindelige Markblomſter, ſom vore 

vildt i Egnen omkring Kjøbenhavn, 4to. 154 

Hefte, med illum. Kobb., 6 Rådlr, . 

Forſyth, W., angaaende Sygbomme og Bes 

ſkadigelſer paa Træer, 48 8. 

Forføg til Metallers, Scenes og Mineras 

liers Paaffiønnelfe, 32 ß. 

Florians Gonfalvo af Cordova, —— af 

Hoſt, 9 Mk. 
Fortællinger for Børn, 3 ME. 

Fortællinger af Doro Caro, 112 Deef, 1 
Rode, 1 Mk. 



160 

Freygangs Breve com Caucaſus og. 

Georgien — — over Per⸗ 
ſien 1817, 2R6 — 

Fridrich Brach, ÅR uvkkelige Hiſtorie 19 me. 

Fruentimmer- Bibliothek, af C. C. Andre, 

4 Mk. 

Funke, C. P., almindelig Lerebog for Bor—⸗ 

gerſtoler, 1412 B. m. Kobb., 12 Rbdle, 

— —— Maturhiftorie for Ungdommen, ved 

C. F. Kielſen, femte” Oplag, 9 ME. 

— — — Authropologte, andet Oplag, 9 ME. 

— —— Technaologie, 25 Mk. 

— —— Tehnemeſteren, 3 Mk. 

— — — Pſychologte eller Sjelelere, 9 Mk. 

— — — BSilled⸗Abe⸗ og Leſebog, med Kobb. 

indbunden 13 Mk. 

— —— Sedeare for Ungdommen, 12 ME, 
— — — Larebog for Pigeborn, 15 Mk. 
— — — Natur hiſtorie for Pigeborn, 40 ß. 
— — — A. B. E. Stave⸗ og — for 

Born, 2det Oplag, 4 Mk. 

— — — A. B. C. og Stavebog, 24 ß5. 

Fuglenes Naturhiſtorie, af Kielſen, 12 Mk. 

Salletti (Profeſſor) Lærebog i Hiſtorien for 

Skolerne, af C. P. Hanſen, 12 Mk. 

Gedikes tydſte Laſebog for Begyndere, 9 Mk. 



II 

Genlis Mad. de Frank Tale Hpelſesboq, 

indeholdende de- i det daglige Liv forekommende 

franTe . Talemaader og Udtryk. En Haandiog 

for dem, ſom ville forſteffe fig tilberlig Ferdig⸗ 

hed i at tale det vigtigen og uden Feil. 3 RE 

Geſandtſkabe reiſe til Keiſeren af China, 12 FF. 

Geographie for Ungdommen, ved J. Sierulf 

Prof., 2 Rrolr. 3 Mk. 

Goͤtz von Berlichingen med Jernhaanden, 

af Goͤthe, overſat af prof. Ohlenſchlager, 7 RE. 

Green, Haandbeg i Chemien, 2 Rboͤlr. 3 Mek. 

Golownins (Capitain) Begivenheder hændede & 

hans Fangenſtab hos Japanerne tilligemed Beret—⸗ 

ning om det japanſte Rige og Folk, I. 2 Del 

3 Roͤdtr. 

Gyrithe eller Danmarks Frelfe, 4 Mk. 

Haandbog i nyttige Konſter og Haandar⸗ 

beider. 5 Mk. — 

Hagerup, M., "Dselfesbog i der franſte 

Spreg, 12 Mk. 

mM. Hallagers ny tyde belebog for Begyn⸗ 

dere, indeholdende udvalgte paſſende Stykker af 

Gedikes, Campes, Weiſes, Sulzers, Salzmans— 

og andre berømte Peadagogers Skrifter, med til 

foiede danſte Gloſer, tilligemed en kort "tyde 

Sproglære famt danſte og todſte Stiiføvel. fer ver 
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ale Spozlærers "Dele, ſyvende Oplag, 8 

Mk. | 

Hallo den Anden, en Roman, 2 Rbdolr. 

Handelebreybog eller Anvisning til at Æriv: 

gode Handelsbreve, 2 Rbolr. 

Handelsordbog, 5 MÉ, 
Handrup, Fabler og Fortællinger, 2 Mk. 

— — — Moerſkabslasning for Born, 3 Mk. 

Hanemann, Haandbog for Mødre, 5 ME. 

Haſſes Franſte⸗Danſk og Danſt⸗- Franfée 

Haandlericeon, 2 Dele, 5 Rbdlr. 73 Mk. 

Haſſe, L., Skrivemeſteren eller Anviisning 

til at lære fig felv at ſtrive, m. 4 Kobb, 4 Mt. 

Savepeconomie for Fruentimmer, 8 Mk. 

Hedegaard, ny Anthologie, 53 Hefte, 

$ ME. 

— — — Forordninger, Placater og Pa, 

tenter ꝛc. Landmilitairvaſenet betraffende, 5 Rboͤlr. 

Helmuth, J. H., popular Aſtronomie, 12 

Mk. 
Henkes om Naturens Hemmeligheder, 24 ß. 

Hearnes Opdagelſesreiſe til Jishavet, 2 Rbolr. 

Heeren, Prof., Haandbog i de gamle Sta⸗ 

ters — overſat af Profeſſor — Sverdrup, 

2 Rboͤlr. 3 Mek. 
* 
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Henning, Lægebog for Soefarende 7 ME. g ß. 

Herfort og Klara, en Kloſterhiſtorie, 2 

Rbdolr. 3 ME. 

Heſtebog eller Anviisning til at omgaae og 

behandle Heſte, 4 Mk. 
Hjelm, hvorledes Salpetet kan frembringes, 

4Mk. 
Hildebrand, Prof., Sundhedsbog, 6 Mek. 

Hoſt, Joh. Nice, fore Fremſtilling af det 

danſke Rettetgangsbaſen, 5 ME, 

Holm, A. K. CPræft ved Holmens Menlghe 

og Soeqvaſthuſet, R. af D.) Sporgsmaal til 

Underviisning i I Religionen for Ungdommen, med 

Henſyn til den anordnede Lærebog i den Evans 

geliſt⸗chriſtelige Religion, indb. 3 ME. 8. 

Hudtwalker, C. M. Communionbog, 2, Mk. 

Huus⸗ og Bonderaad i Sygdomsétilfalde, 

6 MÉ. 3 

Huusholdningsbog for Fruentimmer, 1.3 

Del, 3 Rboͤlr. 

Huusholdningscalender fot Såndmtånden for 

13025 af D. Didrichſen, 48 6. 

Huusfader (den dauſke), m. Fobbh. 5 Rboͤlr. 

Huusmoderen i Middelſtanden af D. Did— 
richſen, 12 ME 

Husſitterne, Drama i 5 Acter, 6 ME. 

Jacob, Religion for hver Mand, 15 Mk. 
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Zacobs Brev af Dr. Bugge, 24 £. 

Jagtbog for Jagtelſtere, 9 Mk. 

Jones, C., enkelte og dobbelte Gogholberie, 

za ORE: cl É 

Junkers, F. A. Haandbog for Almueſkoler, 
overſat af Provſt L. Haſſe, 3 Dele, 3 Rboͤlr. 

— — — Lærer og Leſebog for Borger⸗ og 

Almueſkoler 1819, Mk. 8 3. i 
— — — Naturkundſtaber, eller Lærer og 

Leſebog for Ungdommen i Naturlæren og Maturs. 

hiftorien, til Brug for Ungdommen i Borger, 

og Almuefkoler, andet Oplag, 5 MÉ. 
— — — Maturfiftorie for Ungdommen 

indeholdende en Beſtrivelſe oved de intereſſanteſte 

og vigtigſte Gjenſtande af Dyre Plantes og 

SRinevalriget,  tidigemvd det Mærfværdige og 

Underfulde t deres Egenſtaber, ſaaog over Mens 

neket og det menneſtelige Legeme, med Kobbere, 

12 Mk. 

— — — Fornufts⸗ og Religionsſandheder, 

5, Mk. 

— — — Bibelſthiſtorie, 2 Mk. 8 8. 
— — — cm Verden og Tiden, 24 ß. 

— — — almindelig Verdenshiſtorie, andet 

"| Qplan, 5 Mk. 
— — — Geogtaphie 3 Mk. 



75 — 

Junkers, F. A. danfe Syroglære, 5 Mk. 

— — — Geometrie og Mekanik, 5 Mk. 

— — — om Myndt, Maal og Vægt, 24 ß. 

Juridiſt Haanbbog for Kiobnend og Hands 

lende, af Werfel, 112 Del, 5 RXbdr. 

ZJuul, Bruun, ————— Haandlexicon, 

114 Bind 10 Rbolfr. 

— — — Lærebog i den rene Mathematit, 

2 Rbdkr. 

— — — BTN SER seconom if og tech⸗ 

nologiſt Handels og Vartelericon, 113 Bind, 

10 Rbolr. z 

Jernringen, af Capitain Abrahamſon, 7 Mk. 

Kant, E., Antropologie, 12 Mk. 

— — — L⸗»gsit eller Konſt at tenke, I Rbdolr. 

3 MÉ 

i — — — almindelig Naturhiſtorie, 2 Rbolr. 

— — — Theorie af ben meralſte Religion, 

4 Mk. 

Karakteriſtik, af H. K. H. Kronpinds me 

riff, 1 Nbdfr. 

Kielſen, F. C., ebog i Naturhiſtorien, 

2det Oplag, I. 2. 3. Deel, 3 Rédir. 

4 

Knigge, Reiſen til Kisbenhavn, en comiſt 

Roman, omarbeidet af I. Werfel, 9 ME 
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Kofod H. A. (Overlærer ved Kjøbenhavns 

Metropolitan ole) Hiſtoriens vigtigſte Begivens 

heder fragmentariſt fremftillede for Begyndere, 

4de Oplag, 12Mk. 

— — — geegtaphiſt Haandbog, 4de Ops 

lag, 1819, 3 Rbolxr. 

— — — Larsbog i Geographlen, 2det Ops 

lag, 12 Me. 

— — — ført Udſigt dver de — —— 

Begivenheder i Verden, 4 Mk. 

— — — alhre Hifforie, 2det Oplag, 12 Mk. 

— — — nuhyere Hiſtorie, 152 Deel, andet 

Oplag, 6 Rboͤlt. 

—— almindelige Verdens Hmern- andet 

Oplag, 3 Rboͤlr. ; 
må — Fadrenelan dete NM — andet Op⸗ 

lag, 1819, 4 ME: 
— — — Geegraphie for Begyndere; tredie 

Oplag, 4 MÉ 
Kogebog eller Anvlisning til at lave alle 

Slags velſmagende Retter, 9 Mk. 

Kong Spend, Danmatks Hevner, 5 Mk. 

Kotzebue's Erindringer fra Paris, TPE. 

Kunſtbog, indeholdende en Samling af alle⸗ 

haande Kunſter, m. K., 12 MÉ. 

Læretimet, en Times Leening for Born, 24 8: 

* 
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Lere⸗ og Læfébog for Ungdommen, indehol⸗ 

dende de før dem nødvetidigfte Kundſtaber, af F. 

A. Junker, 13919, 9 Me. 

Lafontaine, A., moralſte Fortællinger, 1 i 

Del, 6 Rbolr. 

— — — Rudolph von Werdenberg, en Rid⸗ 

devhiftorie, 2 Robdlr. 3 ME, 

——— Ariſtomenes og Gorgus, 2 Rbolr. 

— —— Sarpefpillerinden, 7 MM. 

— — — den faderlige Myndighed, 7 Mk. 

— — — Kjerlighed og Dyd, 7 ME. 

Landsbyetheatret, Skueſpil, 5 ME. 

Linderup, H. C. anvendte Mathematik, 2 

Rbolr. 

Lindgreens —— Læfebog, 1 Rbolr. 3 ME. 

Maccartney's Geſandtſtabsreiſe til China, 

15 ME, 

Magaſin for Naringeſtanden, udgivet af D. 
Didrichſen, 158 Bind og Zues 114 Bind m. 

&. 10 Rbolr. 

Wagaaſin (nyt) for Naringsſtanden, 159 

Hefte, og Tillæg 148 Hefte, 4 Rbdolr. ' 

Magazin for de allernyeſte og interesſanteſte 

ReifebefErivelfer, 1817579, Is 15 Hefte. 
É f 1 
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Markverdigheder fra Oldtiden, ſamlede af 
Valerius Maximus. 2 Rodlt. 

Maleren af Kierlighed, et Skueſpil, 5 ME. 
Mangeldorffs Verdenshiſtorie, 1ſte D. 5 MÉ. 

Marſt Stig eller Sammenrottelſen mod 
Erik Glipping, 4 Mk. 

Martenſens, H. A nye udkomne dobbelte 
italienſte, engelſte og tydſte Bogholderie, 2 Rbolrt. 

Matros, den lille, Syngeſpil 4 ME 

Maves, John, Reiſe i Braſilien, iſer i dette 
Lands Guld⸗ og” Diamant⸗Egne, udgiven efter 
Prindsregentens Befaling, tilligemed em Reiſe til 
Rio de la Plata og en hiſt. Efterretning om Revolu⸗ 
tionen i Buenos Ayres, 1819. 

Meidingers franſte Grammatik, af Werfel, 
3die Opiag, 2 Rbolr. 3, Me. 

— — — mindre franſt Grammatik, 4 Mk. 

Menneffers Pligter mod Dyrene, 5 Mk. 
Meza, Læfebog. for Giordemobre, 2 Mk. 
Moderen, eller hun fan ikke vælge, 2 ME. 
Morgenſtjernes juridiffe Tidende, 3 Rbolr. 
Mendelſon om Sjelené Ulegemlighed, 3 ME, 
Møllers Beſtrivelſe over Nicobarøerne, 3 Mk. 
— —— Haugebog, 2 Rbolr. 
Moorberg, A. V. (Krigsraad) nye Reg⸗ 

nebog med Faciterne trykte ſerſtildt. J de 
Skoler, hvor der er et Antal Diſcipler, vil - 
Læreren i en Haft kunne overfee, om Difciplene 
virfelig har regnet Stykkerne, nemlig ved af far 
de dem regne -efter den førfte Deel af Regnebo—⸗ 
gen, hvor der. ingen Facit findes, og felv beholde 
det andet Bind, der indeholder Faciterne, for at 
fee om Stykkerne ere regnede rigtig, Den 
indeholder over 2200 Opgaver, alt i Rigés 
banfpenge, oplyſte med theoretiſte Grund, 

v 
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fætnirigev til Nytte fot Læreren: og ved —— 
derviigning i tilligemed de forſte Grunde af Bogi 
ſtavregningen, Quabrat⸗ og Cubikrobders Ud⸗ 
dragning, ſamt de fotdeelagtigſte Kunſtgreb ved 
Handels⸗ og Hüuusholdningsregninger; 7Mk. 

Mungo Parks Reiſe i Afrika. 2 Rbolr. 

Munthes — "Me dkk ste Oplag, 5 
18i 85 9746. 

— — — Fædrelandets Geog ti Te 24 ß. 

SS Rag Begivenheder i det 18de Hats 
hundrede, af I Werfel, 1, 2, 3, Deel, 15 Mk. 

Mathan den Vife, af Leffing, overfat af K. 
L. Rahbek, 9 Mek. 

Naturen og Menneſket, en Billedbog for 
Ungdommen, for Afo, med ſtore Kobberplader, 
foreftilende de for Menneſket interesſanteſte Dy⸗ 
reſlegter, ſom: Pattedyr, Fugle, Fiſt, Amphi⸗ 
bier, Inſecter og Orme, ſaavelſom Planter; de 
forſtjellige Menneſkeracer, ſaaog blandede Gjens 
ſtande af Menneſtelivet, Nationers Huushold— 
ning, Sædvaner, navnkundige Kunſtproducter o— 
ſ. v., med hosfsiede Beſkrivelſe, 4 Rboͤlr., med 
couleurte Kobbere 7 Rbolt. 

Naturhiſtoriſt Billedbog for Ungdommen, 
indeholdende en Beſkrivelſe over de vigtigſte og 
intereſſanteſte Dyr Planter og Mineralier, 
tilligemed det Markverdigſte og Underfulde 
i deres Egenſkaber, ſaagog om Menneſtet 
og det. menneſtelige Legeme, med couleurte Kobbe⸗ 
re 21 Mk. ; ; 

Naturhiſtoriſk mk for Børn, m, 13 
couleurte Kobb.,, 10 Mk. 
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Nielſen, H. C., (SEolelærer og Dannebrogs⸗ 
mand) Materialier til Underviisning i Hovedreg⸗ 
ning, andet Oplag, 1 Rolr. 246. g 

— — — nye Regnebog i Rigsbankpenge Navne⸗ 
værdie, og rede. Solv, indeholdende over 2400 

Opgaver og Exempler af alle i daglig Handel 
ng Huusboldning forekommende Regningstilfal⸗ 
de, 9 Mk. 

Nyerup , R., (Prof.) Hiſtoriſt⸗ fatigiæ 
Skilbring af Tilffonden i Danmark og Norge i 
øldre og nyere Lider, 1,4%., m. K.L Rbdolr. 

BEER ig Muus, om Di og Olbrygning, 
2 ME. 

— — — det danſke Sprogs Retſtkrivnings⸗ 
theorier, 3 Mk. 
— — — antiquariſte Fodreiſer i Fyen i 

Auguſt 1805, m. K., 5 Mk. 
Norre⸗Iyilands Themis, 174 H., 2 Roͤdlr. 
Olſen, L. B., nyeſte engelſte Læfebog, 10 Mk. 
Olſen, L. 81 engelſt og danſk og danfE og 

engelſe Lexicon, 1.22 Bind, 10 Rbolr. 
Opløsning af Biſtop Balles Lærebog for 

Skolerne, i paffende Sporgsmaal og Svar, til 
Brug for Skoleholdere paa Landet, 4 Mk. 

Hrſted, A. S., (Deputeret i det danſte Canes 
cellie, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand) 
Supplement til Norregaards Forelæsninger over 
den danſke og norſtke private Ret, I:3 Bind, 
7 Rbdlr. 3. ME. 
— — — Syftematifé udoikling af Begre⸗ 

bet om Tyverie og denne Bot brydeljes juridiſte 
Følger, 3 Rbolr. 

——— NE danſk Bormularbog, 4 Rboͤlr. 
3 Rk 

* 
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Paolinos Reiſe til Oſtindien, 2 Rbolr. 
Patriotiſte Handlinger af Danffe og Nor⸗ 

fie, en Exempelbog for Ungdommen, 8 Mk. 
Peruſes (Ia) Reife, 13 Deel, 21 Mk. 

Peder Sybs danſte Ordſprog, 12 MEé. 
— eller Sadelare for Pigeborn, 

4 
Poſt⸗ Chaiſen, Com., 4 Mk. 
Praeſtedatteren, af ve — Bue, 8 Mk. 

Primon, C. F., Lexicon over. afle fremmede 
Ord og Udtryk, der jevnlig. forefommer i det 
danſte Sprog, 12 ME. 

— — — Tyodſt Tales Øvelfesbog, indeholdende 
de i det daglige Liv forekommende tybſte Talemaader 
og Udtryk. En Haandbog for dem, ſom ville 
forſkaffe fig tilbsrlig — i at tåle det vig? 
figen og uden Feil, 6 ME. 

— — — Elementarbog i det tyde —— indes 
holdende en fuldſtendig tydſt Sproglære, tyde 
Stiilsvelſer, tydſte Breve, Danismer, rigtige og . 

urigtige Udtryk og SÉrivemaader, tydſte Syno⸗ 
nymer, alle Ord ſom ſynes at have eens Betyd⸗ 
ning men ere dog af forſtjellig Betydning, tilli⸗ 
gemed Forklaring hvor de rigtig ſtal bruges, 12 
Mk. 

Plettebog, eller Anviisniug til at tage Plet— 
fer af Klæder og Toier, 24 f. 

Rafn, €. G., Naturhiſtorie for hver Mand, 
I. 2, Bind, 4 Rbdlr. 

Regulus, et Sørgefpil, 6 Mk. 
Reiſe til Guinea og Cajenne, 8. ME 

Reislers, K. G., fuldſtendig tydſt og danſt 
og danſk og tydſk Lericon, 1:3 Bind, 18 Rbolr. 

— — fuldſtendig danſt og tydſt kexicon 
8 Ride. 
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—2 Verdensͤhiſtorie, 143 D. 3 Rbolr. 
Riegels, ſmaa hiſtoriſte Skrivter, 5 Rbolt. 
— — — Chriftian den 6tes Levnetsbeſkri⸗ 

velſe, 3 Roͤdlr. 

— — — Fornuftens Archiv, I Rbolr. 
— — — Om Tiendeveſenet, 40 ß. 

Riems, A. Reiſe igiennem Holland, 8 ME, 
Romto og Juliette, e et Syngeſtykke, 5 Mk. 
Rouſſeau, J. J., om Oprindelſen ur, Ulig⸗ 

heden blandt Menneſtene og dens Grundſtotter, 
6Mk. 

Roſenſtand Goiſke, P., og Z. C. Hetegåard, 
Reſeripter, Reſolutioner og Collegialbreve, den 
danffe Krigsmagt til Lands angaaende. 154 D., 
og Total Regifter. 167041805, 8 %., 20 Rbdlr. 

Roſenſtand Goiſte, P., Krigsret for den 
danffe.Landmagt, 1-2 Deel, 5 Rbolr. 

Salzmanns Himlen paa Jorden, 10 Mk. 
eder Sehfen, 12, IE. 
— — — Peder Jenſens ABC. og Laſe⸗ 

bog, 4 Mk. | 
Samme Bog paa Tybſk, 4 Mk. 
Salzmanns mærkværdige Mænds Levnetsbe⸗ 

fErivelfer, en Morſtabsbog for menig Mand, 15 
Mark. 

— — — Moral, en lærerig og underholdens 
de Læfebog for Born,7 Me. 

Samling af de nyeſte udvalgteſte og meeſt 
yndede Selſt abs ſange, TIT Rbolr. 1 Mk. 

Schletz, J F.,. Landsbyen Bogelunds Hiſto⸗ 
rie, af Provſt * Haſſe, 12 Mk. 
— — — Brevmynſter for Kjobſteds⸗ og 

Landsbyeſtoler, af Provſt L. Haſſe, 5 Mk. 

Schlutter, om Maveſygdomme, 5 Mk. 
Schneider, E. F., Engelſt og Danſt Maris 

ne; Lericon, 9 ME. 
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————— J. &. F. Prof, Beghndelſe⸗ 
grunde til Experimental Naturlaren, overſat af 
Prof. Jacob Saxtorph, m K., 12 Mk. 

Schroͤkhs Verdenẽhiſtorie, 6D 
ABD, 

Selim Prinds af Algir, 5 ME, 
Siri Brahe eller. de — 4 ME. 
Skibbruddet eller Arvingerne, Com. 5 Mk. 
Skielmen i fin egen Snare, Com. 2 Mk. 
Skinſyge, de, Com. af Søråder, 4 Mk. 

Skipperbog, nyefte, eller Haandbog for 
Stipyere og Soefarende, 4 Rbolr. 

Skovbog, eller —— til Skoves gg 
elſtning, 5 Mk. 

Soemandsſange, 4 Mk. 
Stram, €. 2. (Sognepræf og forhen Feldt— 

provſt) Forſtandsovelſer til Brug ved Underviigs 
ningen i. Almueffoler, 7 MÉ, 8 f£. . 

— — — Bibelffe Fortællinger af det gamle 
og. nye Teſtamente, tilligemed udvalgte Stykker 
af de bibelſte Bøgers Indhold, 8 ME 

Sammes mindre Bibelbiftorier, 2 ME. 8 8. 
Svendfen, A-, naturlig Magie eller Natu— 

rens og Kunſtens lonlige og underfulde Virknin⸗ 
ger, m. Ki, 4 Rbolr. 
— —— Regnebog, 4be Oplag, 7 Mk. 

Syltebog, nye og fuldſtendig, 4 Me. 
Tabeller over Regningsmynternes Vardie, 

3 Rådir. 
Thonboe, P. Almueſauge, 322 fB. 
— — — Fadrenelandets Beſtrivelſe, 24 . 
Tarif for Inbforſels Conſumtionen af in: 

denlandſte Vare i alle conſumtionpligtige Stae—⸗ 
der i Danmark, 5—5 undtagen: Samlet 
og udførlig udregner af A. F. Hiorhoi, Told⸗ og 

k 



Å BRET, Fog j — 

—— i Svendborg. gioben⸗ 
"havn 1817. 8 Mk. 

Trancheerbog m. K.,3 mf. ; 
Wagner. T. L. tyde poetiſtk Leſebog, eller: 

Lehren der Weisheit und Tugens in. auserleſenen 
Fabeln, Erzaͤhlungen und Liedern. Ein Bud får 
die Fuge 0, 9- FRE - 
Walter og hans Elever i deres Fritimer 
eller gymnaſtiſte Lage for Ungdommen, 3 Mk. 

Wandſeys, H. Reiſe i Nordamerica, 7 MÉ. 
Vancouvers, G., Opdagelſesrziſe i Sydha⸗ 

vet og de veſtlige Kyſter af America, 1 + 2 — 
Mk. 

ig Voltaires Levnet, af Condorcet, 9 Mk. 
— — —2 Carl den 12tes Levner, 7 Mk. 
Werfel, bibelſte Hiſtorier, 6 Mk. 
— — — danſke Grammatik, 9 Mk. 
— — — danſt Grammatik for Fruentim⸗ 

met, 5 Mk. 
Viborg, E. (Prof.) —— fil at fiende 

og behandle Sværke, Heſtekopper og Snive, 5 ME 
— — — Veterinair⸗Jagttagelſer for 1806, 

Mk. 
Wieland, Agathons Hiſtorie, 11937 Deel, 

15 ME. 
— — — Sympatier til Hjertets Dannelſe, 

3 Mk. 
Wilſons Reife i ——— 12 Mk. 
Weſſels, Johann Herman, ſamlede Sktif⸗ 

ter, 2 Dele, med Portrait af Clemens, — 
3 Rbolr. 

Zarſonnen — en — 16 — 
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